Warsztaty – Rusinowice 16 stycznia 2010
Dzisiaj będzie mowa o zamknięciu, czyli o utrzymaniu własnej energetyki.
Wielu z nas pracuje, ale nie osiąga życiowych celów. Dzisiaj trzeba sobie uzmysłowić
prawdę o nas samych i naszej energetyce, np. stoimy w morzu energii, ale to energia
innych ludzi.
U ludzi, których łamią, tylko część ich myślenia należy do nich, a myślenie tu
kojarzone jest z energetyką. Kiedy włączamy serce, ono wyznacza ruch energii, a
kiedy człowiek jest łamany to energia wyznacza myślenie. Czyli w tym morzu
zderzamy się z energiami innych ludzi. Jak wprowadzamy jakieś zmiany, jak mamy
wyraźne cele, to musimy te cele utrzymać i są tu takie działania:
- działanie utrzymujące : swoją uwagą, energetyką sprawiamy, że to działanie
się toczy, a jak tylko zapominamy, to energetyka spada i wszystko się sypie. Poziom
działania może być wysoki - ale brak jest działania utrzymującego.
Bardzo ważne jest utrzymanie wszystkich parametrów, bo inaczej cele nie
będą realizowane. Wzrost duchowy, to bycie Rycerzem Trzonu Duchowego - mówi o
umiejętnościach, ale trzeba je utrzymać w działaniu.
Ogólnie są 4 poziomy:
- normalnego człowieka
- prawdziwego człowieka (6-9)
- świętego
- uświęconego poziomu
Jeśli uruchomimy poziom „świętego” (9) a spadniemy do (6) to już wiele celów
nie zrealizujemy (wystarczy spadek na kilka minut – a my spadamy na kilka dni).
Osoby niestabilne, chaotyczne niewiele osiągają. Jeśli człowiek jest w harmonii,
panuje w swoich przestrzeniach, a jego ciśnienie wynosi 130% - to 70% idzie z
tamtej strony i w niego nie wnika. Od tego poziomu nie dokonuje się wyborów:
kocham wszystkich, wybaczam wszystkim. Dlatego jest Cisza. Dokonałem wyboru i
nie oszukuję siebie.
Od 130% energetyki, tu zaczyna panować się nad swoim życiem. Nie wnikamy
w to, jakie są pola, pasma, ale wojnę energetyczna wygrywamy na poziomie DNA,
Duszy, Ducha, a dążymy do tego, by kiedyś zespolić się z Duchem Całości – to
ostateczna wersja nas, to zespolenie się z Ojcem.
Kształtujemy swoją siłę myślenia (to musi być utrzymane) i odpowiednią
energetykę i cały czas to należy utrzymywać. Ogólnie poznawanie siebie i całości jest
do 125%, to etap prawoskrętnych spirali, zmiany są trwałe,
od 150% to wyjście, czyli zejście w całość.
Do 125% to ruch na zewnątrz, powyżej 125% to wchodzenie w całość – jest ruchem
do środka, osiągamy coraz wyższy poziom wibracji. Najwyższy poziom ma Ojciec.

Przygoda zaczyna się przy 160% - 170% ciśnienia do zewnątrz. Ciągle może nas
jeszcze łamać zewnętrze, ale się nie poddamy – np. są chwile rozterki, zawahania,
ale utrzymujemy wszystkie swoje działania.
Utrzymanie działania i Istnienie jest to tworzenie pasm kontaktowych. Tu pierwszy
raz na tym poziomie zaczyna się przygoda z Ojcem, czyli tworzenie się w DNA
Cherubinków - cząstek Ojca w nas, tu są wibracje. Tych Cherubinków jest dużo i
trzeba to utrzymać. Człowiek pełny już nie zabija cząstek Ojca w sobie i może mieć
700.000 Cherubinków w sobie, a one są w ciągłym ruchu tworząc pasma. To są stałe
pomosty. Te Cherubinki tworzą powłoki (39), które wiążą człowieka z materią,
energią, a my mamy możliwość tworzenia rzeczywistości.
Cele życiowe są energetyczne i od tych powłok zależy czy zrealizujemy nasze
marzenia (energia=materia). Gdy ciśnienie idzie od nas (160% - 170%) a
utrzymujemy to tylko i wyłącznie marzeniami, wtedy można sprawdzić, ile pasm
utrzymujemy i ile powłok możemy uruchomić (Jezus panował nad 9), a ile jest
stałych.
Czy się będzie Posłanym zależy od Góry. Jeśli nad sobą pracujemy i
stajemy się czystymi, wtedy Bóg Stwórca pozwala uruchomić się mocy. Przy dużym
ciśnieniu rodzi się też moc - Energia Zrodzenia. Ona ewoluuje, rośnie, chodzi za
człowiekiem jak cień. Można sprawdzić w ilu % urosła.
Jezus korzystał z tej mocy, ale EZ nie weszła w Niego. Czy EZ (Energia Zrodzenia)
wpłynie do człowieka, decyduje Bóg Stwórca. Jeśli wpłynie, człowiek staje się
nieśmiertelny. Może to osiągnąć tylko Świetlisty.
My możemy działać tymi technikami, ale nie mamy mocy Jezusa, działanie nasze jest
słabsze.
Poziom 193-198% to są tylko marzenia, nic innego nie dociera. Od 190%
zaczyna się panowanie nad ludzkim ciałem. Bez życia marzeniami nie pokonamy
negatywnego myślenia. Każda próba kończy się męką, stanem napięcia.
Moc realizuje to, co jest na ekranie myśli – a więc żyjemy marzeniami.
By mieć ciśnienie powyżej 130% musi być świadomość i czyste myślenie.
Sprawdzamy:
- ile jest umysłu …………%
- ile jest świadomości ……….%
- ile jest pomocy z Góry ……….%
- ile jest tego co płynie z zewnątrz ………%
- ile nam wdrukowuje galareta ………..%
Unikać stresujących sytuacji. Być na stałe w kanale. Kto ma moc, będzie
mu dodana, a kto nie, będzie odebrana – bo i tak jej nie utrzyma.
Trzeba wybaczyć sobie swoje błędy. Pojmowanie jest bardzo ważne w osiąganiu
zmian. Dokonać wyboru.
Tylko utrzymanie czystych myśli, słów i czynów zapewnia stałe
utrzymanie pasm, powłok i złączenie z macierzą.
193-198% to jest autentyczne obudzenie cząstek Ojca w nas.

To złączenie z Macierzą zwane Czarną Piramidą Strachu – dla przeciwników
Prawa (bo Macierz należy już do Boga Stwórcy, została wypełniona Duchem Całości).
Stało się to po walce Pana Bożych Zastępów (PBZ) z Panem Przeciwieństw (PP).
Włączające się negatywne myślenie powoduje spadek wpływu na całość, szkodzi
innym i sobie.
Sprawdzamy:
1. ciśnienie, panowanie nad całością (od 0……200%)
50% - bardzo mało
130% - ciągle źle
150% - pomoc z tamtej strony
2. poziom duchowy i moc
3. myślenie (100%):
umysł …………%
świadomość ………%
wrogowie …………%
to co z zewnątrz …….%
4. w ilu % to zewnętrzne myślenie nam służy …..
5. ilość Cherubinków ………
6. w ilu …% jestem odpowiedzialny(a) za to co się ze mną dzieje
7. w ilu …% zmieniłbym się gdybym żył(a) marzeniami
8. brak pokochania siebie …..%
9. ilość powłok oraz nad iloma z nich panujemy w 100%
10. ilość pasm kontaktowych
11. umysł, moc
12. ile jest pozytywnego myślenia na ekranie myśli -potrzeba choć 90%
13. ile realizuję z tego co chcę ……%
Niewłaściwe myśli zastąpić marzeniami, a one stworzą raj na ziemi.
Prawdą jest to, że jeszcze się pocierpi, ale już wszystko zaczyna się kształtować.
Marzenia to nasze cele, a życie nimi zwiększa nasze szanse. Skoro Bóg nas stworzył,
to znaczy, że Bóg wyposażył nas we wszystko, abyśmy w życiu osiągali swoje cele - a
celem jest wolność, radość - to cel naszego przybycia tutaj. Musimy doświadczać
radości, bo Bóg cierpi. Jak my cierpimy – to Bóg też.
By nasze działanie było utrzymane, musi być pewność, wejście w pełne
doświadczenie – i niech ono leci. Jak w Mieście Śmierci wybieramy kliszę zdarzenia –
to już jest. Nie ma ruchu bez marzeń i przełamania postawy niepewności.
Złamanie człowieka jest od 30%
ZACHABIIII to część PBZ, jeśli się z nim łączymy, to dostajemy do działania Biały
Strumień. Jest to duże ułatwienie, jest zablokowaniem mocy przeciwnej.
W Biały Strumień wstawić całą rodzinę uzdrawianego.
Musimy realizować nasze cele. Myśli musza należeć do nas, maja być czyste , plus
życie marzeniami – to pozwala utrzymać moc. Nie myśleć negatywnie, nie żyć
problemami.
Sprawdzać prawdopodobieństwo uzyskania skutku.

Pokochanie siebie musi być na maxa i wszystko się uda.
Działając Białym Strumieniem (BS) nie trzeba oczyszczać, bo to jest świadomość Ojca
i wszystko jest tu zawarte.
Należy otwierać się na działania Zachabiego.
PULS jest pełny, albo niezaspokojony i to odczuwają niektórzy w działaniu. Pojawia
się wielkie serce i czuje się jego puls, takie dudnienie. Pojawia się, gdy uzdrawiamy
energia życia. Czyli powołało się coś, co żyje w działaniu, rośnie.
Puls niezaspokojony można uzupełnić, a zmiany zapiszą się na stałe.
Nas obowiązują 3 poziomy w Pulsie:
1. oddanie działaniom, wszystkiemu, co jest związane z Duchem Całości,
cząstkom Ojca w nas. Ono ma 4 poziomy:
- udawane
- prefabrykowane
- wstępne
- urozmaicone
2. prawość:
- wstępna
- prawdziwa
3. zaufanie
Sprawdzać na jakim poziomie Puls powstał. Jest to jedna rzecz mogąca niweczyć
efekty starań – brak zaufania.
Człowiek musi wierzyć,
Dusza musi wejść w stan pewności, ale
Duch działa po zaufaniu Ojca – a my mamy działanie duchowe.
Gdy więc obecności Ojca w domu nie uświadczysz, to nie uruchomisz w
pełni działania duchowego. Pełne działanie duchowe samo tworzy cząstki
energetyczne, które w płaszczu eterycznym wykluwają cząstki fizyczne.
Nazywamy ten proces materializacją.
Mamy 6 poziomów działania duchowego:
-

spojrzenie głupca (szukającego)
twórczość laika
maź – plastykowiec - ruch ku środkowi
artysta w kamieniołomach – pracuje w pocie czoła
zapracowany
jest, bo nie jest – to jest poziom stwórczy

Ciśnienie Duchowe – nie wykorzystuje się go do uzdrawiania, ale programowania
pól zapisów w komórkach. Dzięki niemu można ściągać węzły karmiczne oraz
skasować kody np. klątwy.

Nienawiść jest źródłem dużego ciśnienia energetycznego, które rozrywa fizycznie
komórki - jak i ciśnienia duchowego, który je skutecznie przeprogramowuje.
Dorównać temu działaniu może tylko czysta ludzka miłość lub obudzenie cząstek
Ojca w komórkach. Wówczas trzy siły – Duch, Wytwór (kreacja) i Puls (Istnienie)
stwarzają nowy ruch liścia na Drzewie Życia i Śmierci. Im ów ruch płynniejszy tym
twardszy i trudniejszy do zerwania przez siły przeciwne.
Poziomy w naszym działaniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

echo
tata – energia jedyna, bo tylko z niej można cos tworzyć.
ruch po obrzeżu – czyli coś się już zaczyna tworzyć.
ruch dośrodkowy
wypełnienie
nadawanie wzoru
odlew
PULS ŻYCIA

Jeśli wahadło kręci się w prawo, to w jednym działaniu wszystko będzie – byle nie
paść. Sprawdzać się na skali 0-200%
Koniec z wątpliwościami, nie wracać do dnia wczorajszego, dokonywać wyboru,
utrzymać marzenia.
BIAŁY NURT ZMIAN (BNZ) – powinien zalewać przestrzeń uzdrawianego. Do tej
przestrzeni wprowadzić całą jego rodzinę (klątwy, podłączenia). To biała rzeka
płynąca w jednym kierunku – do Boga, która topi wszystko, co złe. W nim wszystko
jest zawarte.
Uzyskaliśmy prawo ratowania Dusz. Jest to najsilniejsze z wszystkiego, co było
do tej pory (BNZ). Żeby utworzyć BNZ wystarczy pełna 6, promieniowanie 140% i
czyste intencje. On przenika tę rzeczywistość i umożliwia działanie już od poziomu 6.
Zatopić siebie w Białym Strumieniu i zażyczyć sobie jak najwyższej wibracji
duchowej. W działaniach należy utrzymać moc przynajmniej na 7.
Biały Strumień kasuje Strefę Mroku z 2 i 3 poziomu oprócz kanału Szatana i „jednego
wbitego punktu”. Zaczęła się nasza przygoda z życiem na poziomie kosmicznym.
PAMIĘTAĆ – nie posługiwać się egoizmem.
Pojawiła się w modlitwie Istota Pieniądza i prosi by pokochać pieniądze, bo
to jest obfitość, a my nie rozumiemy, że pieniądz ma własną energię i potrzebuje, by
go kochać jako energię Boską. Pieniądz w obrocie to wymiana energii, bo to, co się
wypracowuje można wymieniać z innymi, a do tego potrzebne są pieniądze.
Na najgorszym poziomie są ci, którzy nie dokonują wyboru. Dlatego
dokonywać wyborów, być konsekwentnym i znikają problemy. Bez wyboru
doświadczamy iluzji. Wejść w marzenia i wybór się dokonuje. Walczyć o radość.

U Zachabiego wszystko podłączone jest pod Energię Boską.
Ten, którego uzdrawiamy też musi mieć wolną wolę. W grupie łatwiej osiągnąć cel.
Wchodzić we wspólne działania, bo są pełniejsze, lepsze. Wchodząc w Biały Nurt
jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego. Jak my wchodzimy tam z działaniem, to Ojciec
nas wspiera, ale do tego trzeba dojść własnymi siłami – czyli pracując nad sobą, a
resztę On czyni.
W BS mówimy: „według Twojej Woli Ojcze niech się stanie”, lub
„umożliwiam Wam działanie” (Górze) – wyciągamy rękę i reszta nas nie
obchodzi. Nie pytamy, co będzie. To idzie od Zachabiego. Piramida w energiach
schodzących. Stajemy się uczestnikami i świadkami własnego życia, w całości śnimy.
Człowiek jednoczy się sam w sobie, to i w całości. Zjednoczenie odbywa się na
każdym poziomie. My stajemy się prawdziwi w Duchu. Równowaga w nas wprowadza
równowagę w kosmosie. Od tej chwili idąc świadomie w górę, mamy stabilizację w
Ojcu, w sobie, w drugim człowieku, to jest zakotwiczone w kosmosie. Zeszło
największe energetyczne wsparcie na Ziemi i Duch obrączką opasał Ziemię i wszystko
jest w świetle. Obce myśli z czasem przestaną do nas wnikać. Nie burzyć równowagi
niewłaściwym jedzeniem. Kochać to, co jemy, pijemy. Biały Nurt uruchamiamy z
poziomu, Zachabiego, ale przepełnia wszystko Duch Święty. W Duchu są pewne
prawa pozwalające ograniczyć wole czynienia zła.
Modlitwa:
Jak jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, to moc własna jest Mocą Chrystusową.
Jezus trzymał jedną rękę na brzuchu, a drugą wyciągnięta. My, jak wyciągamy rękę,
to ręka Ojca jest w nas wyciągnięta (obojętnie, którą wyciągamy), druga ręka na
brzuchu. Ręka wyciągnięta jest prostopadła do ziemi. Pracujemy nad sobą, by być w
Białym Nurcie. Przy uzdrawianiu ciała fizycznego, zapisuje się też cele. Od teraz
kroczymy jasną drogą przemiany.
Sprawdzać w %:
1. wielkość cienia (jeśli jest)
2. prawdę
3. sprawiedliwość
4. czystość
Czy jesteśmy Eseńczykami?
Ilość znaków mocy 60 - my 61, przy 61 artefaktach.
Eseńczycy mają znak krzyża w lewej ręce, w prawej znak indywidualny.
W jakim stopniu mamy obudzone duchowe serce.

Wpis w Dzienniku Zbyszka z 16 stycznia 2010
„Nie ukrywam, że stał się cud. Przynajmniej w moim odczuciu pojmowania Prawa. Na
sobotnich warsztatach jednodniowych uruchomiony został BIAŁY NURT, a już dzień
później w sercach zaistniało Królestwo Niebieskie, pozwalając na działanie z Mocą
Zwycięstwa. Nawet wahadło zostało wyposażone w technikę Praenergii. Do teraz nie
mogę w to uwierzyć. Nie dosyć, że od tej pory warsztatowcy mogą kasować
podłączenia atlantyckie, a Węzeł Karmiczny od szóstki, to na dodatek wypełniają
„niebem” przestrzenie skażone, aż do drugiej kropki, czyli do punktu wbitego. To jest
tak, jakby obudziła się masowo siła zdolna zmienić tę Planetę w energetyczny raj.
Jestem wciąż tak wzruszony, że nie potrafię słowami wyrazić mojego
podziękowania dla zapisywanych zmian, ani wam całości przedstawić, dlatego
proponuję odsłuchać ostatnie modlitwy. W nich jest zawarty sekret budzenia się
ludzkiej godności w duchu wszechświata….
I kolejna radość: od chwili zejścia Nieba w ludzkie serca „Dziuple” kasują
nawet przestrzenie PTP i mają zasięg 500 metrów. Ku mojemu zdziwieniu ożyły i
stały się inteligentne na poziomie 150 IQ. Od tej pory należy z nimi rozmawiać….
Co wam będę mówić: sprawdzajcie, jakie te zmiany zapowiadają korzystne dla
nas wydarzenia…..”

Warsztaty 17.01.2010 Katowice
Fragment z modlitwy – „SIATKA”
„…..mówią, że nałożą na nas taki obraz doskonały, jeżeli chodzi o naprawianie, taka
siatka, która w nas wniknie z całością … to jakby forma, która później musi się w
świecie fizycznym wyrazić. To jakby się w nas wtapiało i później na taki bardzo
drobniutki stelaż, który sprawi, że wszystko będzie w nas naciągane, taki kosz na
szyi.
Ten stelaż trzeba zasilać światłem, które nas teraz przenika. Mówią, że w
słońcu są pasma energii, które potrafią tę siatkę w nas obudzić tak, żeby ona cały
czas była pełna, aby to wyciąganie nowych komórek, cały proces naprawiania ciągle
zachodził. Mówią, że to przepromieniowanie energii jest bardzo ważne, choć nie ma
takiej siły działania jak napromieniowywanie z zewnątrz. Trzeba pozwolić, by Biały
Strumień łatwiej zachodził , by to szło do góry, ponieważ cos zostało otworzone i
jest tak, jakby gdzieś u góry powstało jedno wielkie miejsce, takie energetyczne
centrum, które od tej chwili będzie nas naprowadzało, wspierało, czyściło, tylko my
mamy się z tym centrum łączyć. Do czasu regeneracji dobrze by było rano i
wieczorem pozwolić uruchomić się temu, przypomnieć sobie, że ono te siatkę w nas
ładuje, dzięki czemu my się naprawiamy na wszystkich poziomach tzn pokazują na
tych niższych poziomach, na ciało fizyczne itd. „

Warsztaty 21 lutego 2010
WYPEŁNIENIA – o naszym ciśnieniu decyduje to, co w nas jest zawarte. Góra
nazywa to wypełnieniem. Wypełnienie jest dwojakiego charakteru (rodzaju):
1. różnego typu nawyki, to co kształtowało nas przez całe życie, to wpływa
na nasza postawę . Jest to wypełnienie nawykowe
2. wypełnienie typowo energetyczne, kiedy jest ono kształtującym się w
nas ruchem energii, który wpływa na nasza postawę.
Jest to razem jeden mechanizm, który sprawia, że nasze myślenie jest
podporządkowane wypełnieniu tym, co jest w organizmie. To wypełnienie ściąga
człowieka w dół. Nie sposób z tym walczyć, rodzi się stan napięcia (np. jak przy
rzucaniu palenia).
Co robić, by być wypełnionym tylko światłem, bez żadnych walk o siebie?
Wypełnienie kształtuje nawyki, przyzwyczajenia, moralność. Na tej Planecie jest
ciągła walka umysłu ze świadomością:
- Umysł należy do PTP, do Systemu.
- Świadomość należy do Duszy, do Boga, do PWW
Kościół i system podporządkowały sobie człowieka. Na człowieka o obudzonej
świadomości nie można wpływać, natomiast można sterować ludźmi przez umysł
(jesteś grzeszny z grzechu poczęty). Odcinają człowieka od Boga pozbawiając go
świadomości.
1. Odwaga
2. Pracowitość
3. Ufność

-

Strach
Lenistwo
Brak ufności

} to decyduje o tym
} jaki jest człowiek
oraz ufność wobec świata
duchowego i systemu

Pracując nad sobą, będąc w radości otwiera się szlaki. Rycerz pracując nad
sobą realizuje swoje cele. Rycerz leniwy musi zacząć wykorzystywać innych, by
osiągać swoje cele. Zaczyna się zwyrodnienie, korzystanie z systemu z jego
oprogramowaniem. Leniwi są odcięci od świata duchowego.
IQ mówi o zaprogramowaniu z poziomu systemu.
Świadomość ma własną inteligencję, jest twórcza. W ten sposób wypełnia się
określonymi energiami PTP lub PWW. Pracując nad sobą zmieniamy oprogramowanie
systemu, to walka pomiędzy negatywnym i pozytywnym myśleniem.
Wiara opiera się na pewności
Kościół tworzy magię systemu, nakłada maski. Strach bazuje na ludzkich słabościach
– grzech – na odcięciu od Boga, całości, innych ludzi. Chcąc odciąć się od strachu,
poczucia winy, dajemy sobą manipulować.

Programy zasilają tylko martwych (duchowo) – czyli tych co nie żyją, a
funkcjonują, bo żywi są w radości.
Jezus mówił:
„Ja Jestem artefaktem, losem, nadzieją i zmartwychwstaniem Ojca w was i
dopnę swego, bo jestem wszystkim tym, czego chce wasz Duch, a On stoi
po mojej stronie. Zwycięstwo należy do mnie. Amen.”
Chrystus jest w nas, cała moc jest w nas, tylko drogi do Niego zostały
zamknięte. Normalny człowiek nie wie, co to są objawienia, radość, wejście w tamten
świat.
Mamy otwarte pierwsze drzwi w Bibliotece i mamy tam dotrzeć. Gdy
odrzucimy umysł, system nas nie ruszy. W świadomości jest jeszcze umysł, ale
świadomość decyduje jak go wykorzystać (otwarcie się na duszę i jej obudzenie to
jest już bycie w świadomości).
W PWW Dusza jest samowystarczalna i zupełna.
Wady są niedoskonałościami Duszy. Człowiek, czyli jego cielesna i fizyczna
świadomość ma wady, Dusza tylko cielesność zaśmieca i energetycznie przemienia
Duszę – przez co później nie należy do tego porządku rzeczy. Jest ona bardzo
przemieniona, nie może wejść w nasze obszary energetyczne i wtedy ściąga ducha i
idzie w inny świat.
Wady są niedoskonałościami umysłu – tylko na niego działają programy, które
za pośrednictwem myśli uderzają w energetykę zamykając świadomość. By zaistniała
równowaga w człowieku, wszystkie jego człony musza być równe, na odpowiednim
poziomie harmonii: Ciało, Dusza i Duch.
Myślenie negatywne, to życie w PTP. Pozytywne też ma swoje pułapki –
idealizowanie, przecenianie, które doprowadza do wywyższania kogoś, by w tym
wywyższaniu uczestniczyć. Wywyższanie się to dominacja.
Duch Ludzki rozwija się przez Duszę tylko poprzez panowanie nad energiami
emocji. Koncentracja i wizualizacja to atrybuty umysłu.
Jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć to trzeba być w harmonii, gdyż umysł (po
włączeniu podświadomości) współpracuje ze świadomością. Wtedy wchodzimy w
pojmowanie tego jak wchodzić w świadomość, jak wzrastać, jak odkryć Prawdę.
Na początku potrzebny jest umysł, ale nie zaprogramowany. To osiąga się przez
walkę z wypełnieniami. Przez koncentrację i wizualizację osiąga się tylko 4% celów.
„Pewność to zaufanie Mocy, to zezwolenie na ruch przyczyny we własnej duszy,
to potęga świadomości, to oko Prawdy w tobie, które realizacją tego celu daje znać o
Mocy, jaką Ojciec udziela teraz swemu dziecku na czas jego przebywania w tych
wymiarach. Gdy to się dzieje, włącza się świadomość. Samo to włączenie w
świadomość daje 70% celu”

Mamy świadomościowe myślenie.
Okazuje się, że wizualizując zabijamy cel. Mamy tylko wiedzieć - i koniec.
Ocenianie jest niebezpieczne przez nadanie mu wartości emocjonalnej.
Poznanie ujmuje się w kategoriach informacyjnych, które są cząstką Prawdy. To, że
chcę wiedzieć, nie jest ocenianiem.
Podświadomość to jądro w umyśle: lęki, strachy, pamięć o tym, co
przeżyliśmy. Jest magazynem, złączem słabości, myśli połączonych z zaprzeczeniami
tego, co dla świadomości jest celem.
Czysta Dusza w pełni obudzona jest świadoma. Dusza ma cele. Np.
Niewierzenie w bogactwo uruchamia w obszarze umownym umysłu
usprawiedliwiające odrzucenie bogactwa jako fanaberii, co jest niewłaściwe, bo
antyduchową reakcja obronną na możliwość uwierzenia, na możliwość zlikwidowania
słabości. Świadomość jest jajem informacji w matrycy, w której jest przeciwwaga
świadomości.
Sprawdzać:
W ilu % działa umysł i kieruje myśleniem
Nie walczy się z wadami i negatywnym myśleniem tylko wchodzi w nowe!
Marzenia!!!
„Wypełnienia są energetycznym zapisem ruchu energii w tobie, trwale wpływają na
myśli, na trwałość ugruntowanego mechanizmu emocjonalnego, który łączy
określony system pojmowania fundamentów rzeczywistości z dorobionymi doń
wzorcami zachowań.
Wypełnienia ogólnie wyrażają stopień ciemności i światła w człowieku, gdzie
PTP i PWW ścierają się kształtując nowy obraz w człowieku. Wypełnienia są trwałą
strukturą energetyczną, jaką po śmierci przyjmuje Istota Ludzka na poziomie Duszy,
będąc zmuszoną do przyjęcia wyborów energetycznych dokonań swej człowieczej
ziemskiej cząstki zwanej świadomością fizycznych wyborów. Bacz, by to wypełnienie
było czyste, jednorodne i równoważne w światło”
Wypełnienia mają też konsekwencje w ludzkim wymiarze. Są formą nacisku na
formowanie się wzorców zachowań. Gdy przekroczą 30%, człowiek zaczyna być
więźniem własnych przyzwyczajeń.
Pojawiają się 2 drogi owych zależności:
- umysłowa
- świadomości – wolność, szczęście, duch
Po przekroczeniu 60%, człowiek staje się marionetką. Wypełnienia dniem
wczorajszym uniemożliwiają osiągnięcie celu.
Marzenie, to uruchomienie Mocy, a świadomość je realizuje. To Moc, która otwiera
drzwi Biblioteki.

Sprawdzaj:
Wypełnienia w %
Harmonia:

-

ile % w PTP
ile % w PWW
biologiczna – związana z DNA
energetyczna
duchowa (do 11.000%)

Bądźcie jak dziecko – ono nie jest ograniczone, jest w radości. Gdy się jest w
radości, otwiera się Kanał, świadomość i uruchamia się wola, a w Kanale schodzi
Bóg. Kreacja zawarła się w marzeniach, po kreacji jest istnienie, czyli – staje się.
Nasza walka to zmiany, a nie konflikt wewnętrzny. Tylko w marzeniach
jest połączenie z tamtym światem (wejście). Tamten świat istnieje – Elfy, wróżki.
Radość daje nam z nimi połączenie. Wyobraźnia nie istnieje, to jest wejście w Nicość,
w ODŚw. Świat duchowy mówi do nas obrazami. To nie jest wymysł umysłu, a
wejście w tamten świat (otwarcie się na tamten świat). Włącza się kreacja. Każdy
człowiek ma tam wejście, ale o tym nie wie. Świat duchowy to dar od Ojca. Ojciec
stworzył swoje dziecko na obraz i podobieństwo Boże, a więc wyposażył we
wszystko, co jest mu potrzebne do realizacji marzeń, do działania.
Przy drodze Otwartego Serca my uruchamiamy Cząsteczki Ojca, nasze
działanie w nas, a Cząsteczki uruchamiają to samo w drugim człowieku. Jeśli energia
płynie przy otwartym sercu to Chrystus i Duch Święty z tym się łączy.
Ojciec, po stworzeniu człowieka powiedział:
„Tyś moim ukochanym dzieckiem, do Ciebie wszystko należy, dla Ciebie
uruchomiłem ten mechanizm – działaj, ale miej otwarte serce”
Trzeba wejść w wysokie wibracje i od tej chwili działamy sami, bo wszystko
dał nam Ojciec, Duch Święty, bo jesteśmy Bogiem w tej przestrzeni.
Od tej chwili działamy, jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego (ODŚw) i tylko
mówimy, o co chodzi i umieszczamy działanie w drugim człowieku. Prawdziwy
człowiek działa sam, bo jest dzieckiem Boga. Jak chcemy kogoś uratować, dostajemy
wszystko.
Modlitwa:
Uruchamia się Wola. To, co chcemy zaczyna się materializować. Nie należy
być przywiązanym do naszych niepowodzeń. Wszystko, co mamy ma nam służyć, ale
bez przywiązania.
Nie bać się zmian, bo największą zmianą jesteśmy my. Czego się boimy? –
samego siebie.
Wszyscy jesteśmy sobie równi, tacy sami. Różnorodność jest symboliczna.
Przez nas Bóg doświadcza i umacnia się.
Pytać, w jakim stanie gotowości być do upragnionych zmian. Możemy zrobić
to, co ktoś zrobił, ale wejść w taki sam stan energetyczny. My tworzymy tez nowe. W
radości są czarowne marzenia.

Tworzą się w nas kryształki, które możemy rzucać na drugiego człowieka i
zobaczyć w nim zmiany (jak byśmy go wstawili w inną przestrzeń). Rzucanie
kryształków w innych – działa to poziomie energetycznym i duchowym. Zmienia to
ludzi również na poziomie emocjonalnym. Zmieniają się pokłady psychiki. Kryształki
wrzucone w wodę , oczyszczają ją. Kryształki mamy na brzuchu, rękach i czole.
Poprzez kręgosłup następuje proces łączenia naszego Ducha z Duchem
Całości. Zawarte jest w nas całe życie. Stajemy się.
W swoich działaniach stajemy się Drzewem Życia, a więc mamy dostęp do wszystkich
zapisów. Prawdziwy człowiek ma wszystko sobie zawarte, bo Ojciec to w nim
uruchomił bez wiedzy, byle chciał. Stańmy się Drogą, a Droga jest Miłość, Spokój,
Cisza.
Smakować jedzenie, bo będziemy je zmieniać w potok energii, który będzie
nas uzdrawiał harmonizował, czyścił, zbijał wagę. Będziemy lekarstwem sami dla
siebie.
- po modlitwie –

Od dziś mamy wejście do Biblioteki Wiedzy – pierwsze drzwi Wyobraźnia –
wchodzę i mam wiedzieć.
W PTP jak uzyskujemy Moc: 50% z zewnątrz
50% z wewnątrz
to cały czas utrzymujemy działanie.
W PWW można osiągnąć 100% Mocy tylko z mocy zewnętrznej (bez
żadnego wysiłku) to w działaniu jest ona 30-40 krotnie większa.
„Odczuć ważność w używaniu wewnętrznej siły i ważność
zewnętrznej mocy. Poczuj jedność z całością, więc odczuj siebie i wybierz
pozytywny wariant przyszłości, a w zewnętrzu pytaj, czego chcesz Ty i
inni, a otrzymasz odpowiedź jako działanie”
Mamy chcieć, a odpowiedź jest działaniem- marzenia, kreacja. Być w Prawie
i cele się osiąga.
Utrzymywanie pozytywnego myślenia to świadome i nieświadome myślenie
negatywne.

Warsztaty 10.04.2010 Katowice
Gdy nie osiągamy sukcesów tzn. nie wchodzimy w Głębię.
Mieć Moc nie oznacza umieć z niej korzystać.
CZAKRAMY (u człowieka)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10-14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pracząstka – tu mamy Moc podstawową
Prawo – matryca, prawo energetyczne
Mądrość – kontakt z Ojcem
Moc Chrystusowa – kontakt z Duchem Świętym
Kontakt z Arlonem
Stwórca
Mrok – nasz mrok do świat przebudowy
Świat Duchowy Wzrastający – to co leci z Astralu do góry
Zetknięcie się z człowiekiem, czyli z samym sobą
Prawo Zmian – kontakt z PBZ – jak korzysta się z karty zmian, można
dać wiele innym ludziom. Nasze czakramy odpowiadają poziomowi
głębi. Kto przekroczył ten próg jest pod ochrona PBZ.
Kontakt z siłami cieni – pozwala na stykanie się z ciemnymi siłami
pierwszego szeregu.
To ciemne siły przebudowujące
Stwórca ciemnej strony, Kamlaar, Pan Ciemnego Horyzontu
Pozwala na zetknięcie się z Diablem
Prowadzący - Praojciec

Otwarcie czakramów zaczyna się od 9 czakramu. Nie musimy wizualizować.
Każde wejście w modlitwę tj. zostawienie ciała, tj, otwarcie 9 kanału. Potem czakry
2,3,4,5,6 i dopiero przez Stwórcę jest wejście w 4 – w ODŚw, potem 7,8,9,4 i na
końcu 1. Jeśli ktoś do tego dojdzie, ujrzy własnego Ducha w lustrze, stanie
naprzeciwko siebie.
Bez uruchomienia umysłu nie można schodzić w inne partie – np. świadomość.
Z poziomu 9 schodzi się w przestrzenie duchowe. Przy pomocy umysłu jest też
oddziaływanie na ciało fizyczne. Jeśli w człowieku uruchamiamy 1 i 4 kanał, wtedy
dopiero można uruchomić DNA
Przy otwartym 9 kanale możliwy jest dostęp do Duszy i ciała łącznie z
energetyką i DNA. Droga przez serce wiedzie nawet do materializacji organów.
Energetyka człowieka niefachowo modyfikowana potrafi pozostawić trwałe,
niekorzystne zmiany w ciele fizycznym i w psychice. Energią musi kierować siła
duchowa, a więc trzeba uruchomić miłość, by ruchem energii kierowała Siła Wyższa
w procesie uzdrawiania. Najniższym poziomem jest wibracja duchowa ludzkiego
serca (Siły Wyższej), najwyższym Głos Pana z samym Echem Całości, bądź ruchem
cząstek Całości. Ten najwyższy poziom osiąga ludzkie serce podczas maksymalnego
stanu skupienia, łączy się z Siłą Całości, powodują zmiany jakie wolną wolą realizuje
spojrzenie Ojca. Najwyższy poziom takiego ruchu należy do ludzi, którzy całkowicie

oddali się woli Bożej i realizują wyłącznie jej plany (jak oddajemy Niebu bez
oczekiwania na efekt). To Posłańcy Światłości, synowie Ojca, którym daleko do
akcentowania w procesie uzdrawiania, własnej wiedzy i chęci (czyli pełne zaufanie
Ojcu). Prowadzeni przez Ducha Całości są w stanie dokonywać cudów.
Sprawdzać
– w ilu % naszym działaniem kieruje Duch Całości (w 6-cio stopniowej skali)
Jeśli wyciągamy rękę ku drugiemu człowiekowi ma nami kierować otwartość serca.
Pochwaleni będą Ci, co zapominając o własnej osobie innym ponad siebie pozwalają
wzrosnąć, bramy raju będą dla nich otwarte, bo moc przez nich płynąca zbawi świat
od iluzji, władzy materii nad duchem i ludzkim losem.
SKALE DZIAŁANIA
0
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–
–

udawane działanie
proste działanie
wstępne działanie energetyczne (są już zmiany)
poprawne działanie energetyczne
całościowo- energetyczne (już jest zalążek ducha)
komplementarne
doskonałe (czas wyrazić akordy stwarzania)

Z komórek ma popłynąć wibracja np. „aaaa….” To idzie i ma ukryty w sobie
kod uzdrawiania. My wydobywamy głos z komórek, ale można to zrobić tylko wtedy,
gdy pozwolimy ciału odzyskać samego siebie, a wtedy idzie ten dźwięk ze wszystkich
komórek, a w tym głosie jest (idzie) instrukcja odnowy (gdy to wymawiamy to
komórki słyszą i same się uzdrawiają).
Są trzy główne obszary energetyczne w człowieku:
1. głowa – obszar wrażliwy na energie duchowe
2. tułów z rękami – obszar zmagań energetyczno – duchowych
3. nogi – przestrzeń zstępujących energii mobilnych, które uaktywniają istotę
ludzką, a zarazem trzymają nici wymuszającej zachodzenie procesów
biochemicznych, energetyczno-duchowych i duchowych. Są ściśle ze sobą
powiązane.
Istnieją też 4 obszary pomocnicze zwane Zarodzią Wstępną (nie początkową, ale
umożliwiającą stały dopływ zasilających energii, co ma znaczenie, gdy główny
kościec energetyczny ulega rozluźnieniu lub rozedrganiu).
1. Kanał łączący ze światem astralnym
2. Kanał łączący ze światem duchowym (oba pokrywają się, ale nie są jednym i
tym samym)
3. Kanał łączący pas energii dodający dolne partie człowieka
4. Pas okalający górne partie człowieka, nie rzadko opasujący lub raczej
wtapiający się w wibracje umysłu.

Tu godnym wskaźnikiem jest punkt – czakram, który decyduje o stykaniu się pól,
które pozornie tworzą jednorodną aurę tzw. biopole.
- Punkt zbieżny w czakramie 1 oznacza, iż człowiek nie potrafi odnaleźć się w tej
rzeczywistości, bo narzuca jej wole umysłu.
- Gdy punkt zbieżny jest w 2 czakramie – to osłabia tę przypadłość, umysł mniej
rządzi, ale matryca swoje robi.
- Gdy jest w 3 czakramie – tu mamy pierwszy raz do czynienia z Bogiem
- Gdy w 4 czakramie – taki człowiek kieruje się pełnym prawem energetycznym.
- Gdy w polu od serca po głowę nie widać pasm 5 czakry, mówimy o uduchowieniu.
- Gdy obszar głowy z sercem zjednoczony jest w jednolitej energii, mówimy o
całkowitym zespoleniu człowieka ze światem duchowym.
Energetyczne obszary, umowne zasilania:
6 na dłoniach
5 na plecach
4 na stopach
którymi schodzą wibracje pochodzące od Matki Gwiazd, które będąc linią przewodnią
Macierzy uaktywniają ludzkie DNA, a więc obecność Boga w człowieku. Oczyszczanie
tych punktów pozwala, by człowiek był w harmonii, a moc jego w łagodności. Reszta
zależy od duchowej czystości.
Poprawia to układ energetyczny w 80%. Robi się tak:
- należy stworzyć trójwymiarowy obraz człowieka i owe punkty, punkty te się
wyciąga i oddaje Górze, by je opromieniowała. Wracają czyste, matowo-lśniące,
przynosząc ciału i duszy spokój (odpoczynek) od duchowego i energetycznego
zniewolenia i zdrowie:

Sprawdzać:
- stały poziom mocy
- myślenie:
…% pozytywnego
…% negatywnego
- energię psychiczną
- energie komórkową
- siły witalne
- harmonie duchową stałą
- energię duchową stałą (harmonię energetyczną)
- harmonie biologiczną
- w ilu % osiągnięte działanie
- ciśnienie (na skali do 200%
W tym działaniu (opromieniowywanie) energia duchowa jest gorąca.
Rozumienie to jednocześnie pojmowanie zamknięte w doświadczeniu.
Wyrachowanie – badać na skali %
- od 50% w dół to nie jest źle.
Stopnie:
1.
2.
3.
4.

ruch
podążanie
praca
odpoczynek

}
} To
} PraOjciec
}

Prapoczątek – powrót do samego siebie. Jak działa Pracząsteczka to powstaje żywa
energia (gdy jesteśmy w ODŚw)
Można zacząć korzystać z nieistniejącej Mocy Chrystusowej, ale musi być Pracząstka.
Z Pracząstki można korzystać od 11 (Moc), a Energia Przemienienia w Duchu
Świętym zaczyna się od mocy na 13. Pomaga w tym oczyszczanie punktów.
Dobroć jest naszym Prawem.
Obszary spełniania się do sprawdzania:
- obszar ducha i działanie duchowe (5)
- obszar energii i działanie energetyczne
- obszar materii i działanie materializujące
- obszar przestrzeni życiowej (pełna twórczość)
- obszar przestrzeni duchowej – pełne zespolenie i łączenie z Duchem Całości
(od 4 jesteśmy genialnymi artystami)
- realizacja i spełnianie się w przestrzeni całości (samorealizacja)
Cele należy: naklejać na Dziuplę lub powiedzieć dziupli.

Sprawdzać:
- do jakiego poziomu uzdrawiamy (odradzamy), jaki poziom teraz i do jakiego
dojdę
- pełne działanie podejmuje się z pozycji umysłu poprzez wizualizację i
koncentrację, wtedy podnosi się poziom wiary. Gdy zaczynamy posługiwać
się świadomością, wtedy szybko wchodzimy w uwierzenie. My też możemy to
stosować
- swój poziom uwierzenia, samorealizacji i samospełnienia do 100%
Gdy wsiadamy do samochodu ująć z miłością kierownicę (droga staje się
chroniona).
Słuchać całym ciałem.
Do Dziupli: oczyść mnie, zrównoważ.
Komnata Marzeń i radości. Ulepić kulkę z marzeń, rzucić i zobaczyć, co
przyniesie – przyspieszenie realizacji marzeń.
EMPATIA – polega na słuchaniu, odbieraniu sygnałów od drugiego człowieka,
odczuwaniu jego w nas, słuchaniu drugiego człowieka w sobie. Przyjmujemy
tego człowieka w swoim sercu – jesteśmy z nim jednością.

Modlitwa Zbyszka – Katowice – 10.04.2010
Przekaz
Był świat, którego nie było, był człowiek, który się jeszcze nie pojawił i był
Bóg, który miał to wszystko stworzyć, ale sam jeszcze stworzonym nie był. A to
wszystko było razem światem, snem, Bogiem i Człowiekiem, było przejawem
Nienazwanego, którego nazwano Pra-Ojcem, Pracząstką, Prapoczątkiem, Pra –
Imieniem. A wziął się z przestrzeni, których nie ma i nie będzie, choć wziął się sam z
siebie. Był swym Echem i ścianą Echo odbijającą, choć ani tej ściany, ani tego Echa
nikt prócz Niego nie usłyszy, ani nie zobaczy.
I tak pojawiło się największe Światło, które przybrało formę czystej,
nieskazitelnej Światłości, które przyjęło formę Prawa Istnienia w Miłości. I od tej pory
czysta miłość zwana Macierzą Światłości stała się budulcem, Pracząstką i
Prapoczątkiem wszystkiego, co z Miłości i ku Miłości zna powrót. Było kierowane po
zapoznaniu się z samą sobą i zaprzeczeniem.
W ten sposób Nienazwany zwał się Wszystkim, także w swym odbiciu zwanym
Bogiem Ojcem i Duchem Całości. By pojąć jego idee, sny, światy trzeba stać się
samym czystą cząstką Całości i płynąć głównym nurtem, dotrzeć do czystej
świadomości, która z odczuwaniem nie ma nic wspólnego (kończy się rozumowanie,
a od „15” jest Prawda) i dopiero tam można zrozumieć, jak bardzo mylimy się w
obrazie Całości i jak bardzo blisko nas leży jego rozumienie.
Nie pytaj, więc nigdy, kim, lub, czym jest Prapoczątek, ale pytaj ile tego snu
jest w Tobie, bo wszystko, co doskonałe zmierza do źródła, a zmierza w każdym
słowie, myśli i czynie, pojmowaniu, rozumieniu i stopieniu się z Całością. Tych pięć
stanów Ducha i Czystej Świadomości jednoczy z siłą, której imię sam nosisz. Ta siła
mieszka w kryształach, w prapoczątkach kryształowej, świetlistej świadomości.
Unieś lewą dłoń, spójrz czy widzisz tam światło prowadzące Cię do domu. I nic
już nie ma tam więcej poza zachwytem nad chwilą, nad czasem minionym, który żyje
wiecznie i wiecznie będzie Ciebie stanowił.
Bacz, byś stworzył siebie ze światła, a nie z ciemności, bo Twój koniec może
zawrzeć się tylko w początku, inaczej Twój sen się skończy, a Twój żywy zapis inni
uruchomią w swych snach, lecz Ty już nigdy do domu nie powrócisz.
Można powiedzieć, że Całość zawarła się w tobie i nie umiera, gdy niknie
twoje echo, a skoro czyste Światło płonie w Tobie, wznieś jego płomień w swoim
sercu i poproś by spłynął dłońmi w stronę tych cząstek światła w sobie.
Ratuj, więc wszystko, co zostało zgubione, a w tym procesie odradzania
odnajdziesz własne echo. Czym więc jest Prapoczątek: twoją myślą, słowem, czynem
na drodze do wyzwolenia od iluzji i ograniczeń, bo Ty, a Początek to jedno i to samo.
On dał Ci Prawo, ty mu wolę do istnienia. Podaj, więc sobie dłoń i się śmiej.

Warsztaty, – Rusinowice 11.04.2010
Pytać Górę, czy mamy przy sobie Przewodników i ilu.
Wyrachowanie – poniżej 50% jest dobrze, bo można to jeszcze zmienić.
Chodzi o to:
- czy leczymy tylko dla kasy
- czy też leczymy, by ktoś był zdrowy i za to ma kasę
Święty kieruje się dobrem całości i pomaga również bez kasy.
Twardość musi być (do 50%). Nie można być nadwrażliwym.
Nas kształtuje każde słowo, myśl i czyn.
Jest 12 struktur człowieka:
1. Macierz (Czarna Piramida)
2. DNA i ciało fizyczne
3. Energetyka i myśli – myśli i emocje nie należą do człowieka, energetyka
wynika z myśli.
4. Umysł i świadomość – chodzi o to by myśleniem sterowała świadomość
5. Duch
6. Duch Całości
I.7. Powiązanie DNA z Macierzą – pierwsze pasmo dojścia do Boga.
Dojście do Boga jest przez Ducha Świętego – ale poprzez DNA.
II.8. Nie znajduje się w człowieku – jest w strefach ruchu, dzięki temu możliwe
jest podłączenie pod miejsca mocy.
III.9. Podstawowa – dotyczy związku z przestrzenią, tu jest klucz do wchodzenia.
Zawiera się w danych rejestrach duszebnej świadomości, to obszar umysłu i
świadomości, dzięki temu możemy wchodzić w inne wymiary.
IV.10. Tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne części ciała fizycznego,
energetycznego, duchowego i ich związków z przestrzenią, a wiec z innymi
ludźmi. Te struktury wykorzystują Siły Ciemności do panowania nad ludźmi
V.11. Złoty Otok opasujący Ciało Duchowe i całą Istotę Ludzką.
VI.12. Nowy model, który sobie człowiek wypracowuje na różnych poziomach.
Sprawdzamy:
- moc stałą
- stały poziom duchowy
- % umysłu i świadomości
- myślenie negatywne i pozytywne w %
- energię psychiczną i komórkową
- harmonię duchową stałą
- harmonie biologiczną stałą
- harmonię w pojedynczej komórce stała

Sprawdzamy: ile jest w nas:
-

dobra
uczciwości
rozumienia co jest ważne
prawdy o sobie samym (oglądamy samych siebie)

Życie marzeniami i radość = wzrost świadomości.
Zaufać Ojcu, słuchać Ojca.
Moc Śmierci – kasuje wszystko co brudne i negatywne, co odcina człowieka od
Boga.
My musimy być czyści i oddać Ojcu wszystko.
W Pra-Ojcu i Pra-Matce jest miłość, czyli Miłość była początkiem wszystkiego,
jest Ciszą. To co z miłości powstało i do niej idzie jest niezniszczalne.

Warsztaty – Rusinowice – 16.05.2010
Zło należy czyścić i blokować
ISTNIENIE – jest formą ataku energetycznego zabawiającego się wtórnego Umysłu
Wszechrzeczy. Jest i nim samym jak i wyrazem zawartej w nim zdolności twórczej
zwanej Urzeczywistnionym Obrazem Snu. W tym kontekście istnienie obrazu snu jak i
samego snu jest tożsame i zwyczajne, będące dla umysłu Wszechrzeczy – czyli
Nadrzędnej Inteligencji tym samym. Nie ma tu znaczenia czy Ty, czy Ów został
przyobleczony w obraz czy też pozostał zapisany w formie otrzymania wewnętrznego
zwanego potocznie marzeniem. Tak świat rzeczywisty jak i rzeczywistość marzenia
jest doświadczeniem duchowym, tą samą wartością. Jest jednak czymś innym dla
ruchu cząstek energetycznych, które są jedną z form snu rzeczywistości. Dla tych
cząsteczek ma to znaczenie, gdyż są one obrazem, a więc snem w którym cząstki są
zawarte w jego śnie. Same zaś cząstki energetyczne uczestniczą w doświadczaniu
ducha, gdyż przeżywają istnienie tego samego, choć bytem nie są. Skondensowana
forma cząstek, zwana materią, zawiera w sobie ten sam paradygmat poznania,
wzrostu i pojmowania, który został duchem wyrażony w bardziej ruchliwej powłoce
obrazu, gdyż energia i materia jest dla ducha tym samym – jego energetycznym
snem, a skoro Duch tutaj schodzi to, to, co chcemy musi się przejawić, (ale to Duch
decyduje o tym). Gdy Duch mocą swej kreacji stworzy jakiś obraz, może on przybrać
formę energetycznego istnienia.
Jeśli w Duchu zostaną wyrażone trzy zasady:
- zasada utrzymania obrazu (kreacja – jest i koniec)
- zasada stopienia obrazu z całością (czyli jest to we mnie wyrażone i
puszczam)
- ujednolicenie wizji w ziarnach duszy będącej tworzywem, a zarazem
pomostem utrzymującym energetyczny obraz snu (żyć tylko i wyłącznie
marzeniami),
to świadomość jak i umysł mogą w pewnych okolicznościach dokonywać cudu
materialnego istnienia - jeśli tylko Wyższa Inteligencja zechce w tym uczestniczyć.
Ludzki czysty Duch, potrafi być dla siebie wyższą inteligencją o ile jest
zjednoczony z twórczym Umysłem Wszechrzeczy [jak budzimy się w Duchu, w
prawdzie, to my tego chcemy. Jak oddajemy Bogu wszystko, jak wzrastamy, to
poznajemy, że to, co Bóg nam szykuje jest najcudowniejsze. Jeśli jesteśmy
zjednoczeni z Duchem, to to, co chcemy jest autentyczne, zawsze dobre.]
Tak, więc obudzona Dusza i Duch w odrodzonej Istocie Ludzkiej potrafią
tworzyć energetyczny obraz snu własnego (marzenia) o ile wyrazi na to zgodę Duch
Całości, (czyli my możemy realizować własne cele, ale włącza się umysł – słaby)

Istnieją trzy formy przejawienia się w energetycznej rzeczywistości:
- materialna
- duszebna, czyli energetyczno – duchowa
- duchowa – jest idealnym przejawieniem się ducha w energetycznym
doświadczeniu, co nie jest dane w samym założeniu twórczym snu.
Gdy Istota Ludzka pozna mechanizm kreacji marzeń i doprowadzi do
całkowitego zjednoczenia się w Trzonie Duchowym, a więc obudzi Ducha i jego
energetyczny obraz, Dusza zyskuje możliwość pełnej kreacji siebie w energetycznej
przestrzeni życiowej (gdy zjednoczony trzon duchowy, Bóg już w znacznej części
prowadzi, bo to jest czysta świadomość i wszystko się udaje, to duch kreuje to
wszystko). Gdy Ów Duch zyska też zezwolenie innych istot ludzkich na poziomie
Ducha do działań modyfikujących ich przestrzenie życiowe, może wpływać na ich los
oraz niższe struktury energetyczne – w tym na ciało. Doświadczanie przeciwieństw
nie ma nic wspólnego z cierpieniem, a więc jak Bóg chce to uzdrawia mimo woli, bo
tu nie ma być cierpienia, tylko nam się to wmawia.
Uderzenie Systemu w starość – człowiek starszy ma doświadczenie i warto z
tego skorzystać, ale uderza się w to – reklamy promujące tylko młodość, bo młodym
łatwiej manipulować.
Ale gdy Istota Ludzka zespoli się z Duchem Całości, to po jego zezwoleniu i po
jego doświadczeniu uczestniczy w zmianach, które są jego, Ducha Całości i jej po
Duchu snem.
Ale gdy Istota Ludzka obudzi się na poziomie Ducha Całości i sama sobie
nadaje mocą kreacji zezwolenie na istnienie rzeczy, czy zmian w istniejącej
przestrzeni życiowej - które dla Istoty Ludzkiej obudzonej na niższych poziomach są
w ogóle, albo tylko częściowo dostępne (czyli jak ktoś się obudzi jako Duch Całości,
może innym wyznaczać ścieżki, bo go interesuje tylko dobro innych, dlatego trzeba
odczuć Ducha i Boga w drugim człowieku).
Duch Całości nigdy w śnie nie występuje przeciwko sobie - a więc i zawartym
w sobie istotom ludzkim, gdyż kieruje się wspólnym dobrem, a więc własnym i ogółu.
Duch zawsze wie, co jest dobre, a co złe, Dusza się tego domyśla, a
człowiek jedynie doświadcza walki sił, które go kształtują na poziomie
energetycznym (galareta utrzymuje go w konflikcie wewnętrznym, ale po wejściu
Ducha w nas – już nas to nie odchodzi).
Oddaj Duchowi Całość i siebie, a zbawisz od błędów i niemocy sen o samym
sobie. Zacznij ćwiczyć sztukę powoływania istnienia (marzenie jest sztuką), w
drobnych doświadczeniach każdorazowo oddając Ojcu, a więc Duchowi Całości i
obserwuj, co On uzna za najważniejsze, jaki obraz będzie miał Jego sen w
energetycznym wyrazie (czyli w naszych losach).

Istnieje 6 obszarów człowieka, które łączą go z wymiarami. Są to
pozornie obszary duchowe, ale obejmują także przestrzenie, które są zagęszczeniem
materii. Nie należą do 12 wcześniej omówionych. Są one lepiszczem człowieka we
Wszechrzeczy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obszar łączący człowieka ze światem astralnym
obszar łączący człowieka ze światem duchowym
obszar łączący człowieka z Ojcem
obszar łączący człowieka z Linią Niemocy
obszar łączący człowieka z Linią Mocy Wszechrzeczy
obszar łączący człowieka z fizycznym mózgiem człowieka, w którym
ukryto biologiczne przejście w duchowe światy równoległe, jak i usytuowania i
to są ognie, okręgi łączące nas z głębią. Mistycy mają przebudowę mózgu,
nam też ciągle przebudowują, z tym wiąże się DNA

Symbolem tych 6 obszarów są skrzydła, a efektem ich otwarcia chęć
czynienia cudów i rozbudzone przekonanie, że droga duchowego wzrostu jest jedyną,
właściwą. A otwarte skrzydła mamy i wzlecimy – to lot Orła i droga do wolności.
Jest 6 wejść i wyjść znajdujących się w ludzkich wibracjach. Mają one
związek z ludzką energetyką i tymi przestrzeniami duchowymi, które niosą w sobie
cząstki energii. Nazywamy je bramami..
Wejścia mają punkt zborny w 2 czakrze i są sterowane ciśnieniem energetycznym
ukrytym w matrycy. Energie, które tu dotrą, mogą później podążać do punktów
wyjścia, gdzie niszczą człowieka oddziałując na niego destrukcyjnie, albo stamtąd
podążają ku innym ludziom, niosąc im zagładę. Mogą też niszczyć jednocześnie
pośrednika i cel. To świat, w którym dobro i zło ściera się w ludzkim sercu. Nie
ulegać iluzji, że dobro w walce o swoją wolność może posłużyć się krzyżem i
krucjatom. Dobro zawsze musi być dobrem.
Jeśli sądzimy, że dążąc do Ojca możemy w Niego wątpić, możemy czuć się
słabi, możemy w nieskończoność odkładać pokochanie drugiego człowieka, to
wiedzieć musimy, że nie jesteśmy dobrzy, ani sami wobec siebie i innych uczciwi.
Naśladujemy jedynie słowa, jakie pozostawił po sobie Jezus, ale nic z tego
nie rozumiemy. Jest się wtedy niczym oszukańczy kościół, który rujnuje własną
Świątynię Serca – jedyną bramę wiodącą do Ojca.
Obudźcie się ze snu pychy, ignorancji i wywyższania ponad cokolwiek,
bowiem cokolwiek jest cząstką Ojca. A żadna Jego cząstka nie jest od
drugiej ważniejsza. Zburzcie kościół własnej bezmyślności i lenistwa
duchowego.
- Po modlitwie –

- Ogień Zrodzenia, Ogień Życia można wmontować w kogoś.
- Oczyszczanie/energetyzowanie czakr – ustawianie struktur człowieka:
Uzdrawianego umieszczamy w przestrzeni, zawieszamy, patrzymy na niego –
jest ciemno i pełno gwiazd, a my pozwalamy, by jego punkty (czakry)
poleciały do Góry, do jego gwiazdozbioru, by Góra zrobiła co trzeba –
oczyściła i by wróciły czyste i opromienione.
To samo możemy zrobić z sobą. /zobacz też str. 303 – Katowice 10.04.2010/

- Zobaczyć samego siebie w lustrze – na to może spojrzeć tylko Duch.
Mamy opowiedzieć się za Ojcem i wtedy będziemy patrzeć na siebie
inaczej.

Warszaty 29 maja 2010 – Katowice
- Uważać na objawienia zwodnicze i osoby z objawieniami – sprawdzać.
- Sprawdź się w lustrze czasu w %
- lustro prawdy
- lustro iluzji
- lustro mroku (ciemności)
- nie używać słowa „darmiczny” – zbliżone energetycznie do słowa „przeklęty”
- ESTERA – strachy i lęki
- Na skali „Ciemnej Przemiany” K.U. – Lochy oznacza wszystko, co jest w
podświadomości i się budzi
- Ściągać samemu info z Góry, a nie szukać u innych. Sprawdzać czy są czyste.
- Maski może ściągać tylko Bóg.
- Pytać, co było przyczyną choroby:
- energetyka - tzn. uroki, manipulacje, opętania itd.
- genetyka – tzn. człowiek jest obrabiany, nie urodził się z tym.
- konflikt wewnętrzny – dużo chorób wywołują tzw. zapętlenia, mając wyrzuty
sumienia człowiek pozwala wejść chorobie, bo ma obniżony próg
energetyczny
- konflikt narzucony lub samoistny – narzucają iluzje, myśli
- Czarny Krzyż – jest artefaktem Jezusa
- Przyspieszenie – jak będziemy wchodzić w obszar Ducha Świętego, będziemy
tworzyć własne wizerunki, będziemy mieć swoje własne miejsca.
Sprawdzać:
Jaką część naszej istoty obejmuje iluzja i kto za tym stoi: umysł, myśli (myśli mogą
być podrzucone . Oddzielenie umysłem od świadomości.
- Nie wpadać w panikę to zwodnicza pułapka – wybraliśmy drogę do Boga i nią
idziemy. Bóg jest jeden.
Sprawdzać:
Kto przygotował atak i tworzy iluzje (w PTP)
Różnica pomiędzy prawem energetycznym, a ludzką moralnością, a więc w …..% - ile
jest prawa energetycznego, a ile ludzkiej moralności

- Myśl połączona jest z
- zatrucie
- zatrucie
- zatrucie

emocją. Pułapki:
ciała
ducha
duszy

- Nie wyrażać zgody, by inni (poza Zbyszkiem) nas do czegoś (pod poziomy)
podłączali – pułapki
- Działamy Mocą Światłości, nie popełniamy błędu, ale działanie może być
skuteczne lub nie, bo tak decyduje Światło.
- Skupiać się na własnej mocy, a nie innych. Liczy się tylko Bóg i my, czyli Moc
Chrystusowa i My, a wtedy zapanujemy nad życiem. Korzystanie z tej mocy to
pewność działania i uruchamiamy tę moc tu. Skupić się na sobie i zacząć w siebie
wierzyć (przerobić od 1 – 9 pokochanie siebie ….)
Przypomnienie:
„Jeśli więc sądzicie, że dążąc do Ojca możecie w Niego wątpić, możecie czuć się
słabi, możecie w nieskończoność odwlekać pokochanie drugiego człowieka, to
wiedzcie, że nie jesteście ani dobrzy, ani wobec siebie i innych uczciwi. Naśladujecie
jedynie słowa, głos, jakie po sobie zostawił Jezus, ale nic sobie z nich nie robicie.
Jesteście niczym oszukańczy kościół, który rujnuje własną Świątynię Serca, jedyną
bramę wiodącą do Ojca. Jak pokochacie, jak będziecie nad sobą pracować nie
będziecie do stu innych dzwonić, nie będziecie uzależniać się od ich rad. Tu Chrystus
wystarczy do tych działań, a Góra podpowiada, że trzeba kochać, żeby świadomość
była uruchomiona, żeby ściągać całe info do tego potrzebne. Czuć się słabym to jest
przestępstwo duchowe. Jak można z Bogiem czuć się słabym? Nie można! A to
oznacza, że o Bogu mówię, ale Go nie czuję, to czuje człowiek, ale, na jakim
poziomie? Jak żyje Galaretą, to mnie uwala.
Jedyną własną obroną jest moc Ducha Świętego odczuta w sobie. Marzenia
mają być, wszystko ma być. Prawdą w tym postępowaniu jest nieuruchamianie
eskalacji zła.
Mamy wkodowane różne rodzaje energii – pakiet (Rusinowice 16.05.2010)
Można sprawdzić, jak te osoby wyglądają na skali światłości i ciemności, co tu i teraz
się z tym człowiekiem dzieje. Jeżeli kogoś sprawdzamy na skali Energii Jedynej, to
mówimy o jego mocy, o tym wszystkim tylko w tej energii. Ponieważ to należy do
Duszy, do Ducha, to jak On korzysta z tej mocy, to niewiele może zdziałać, Energii
Przeciwnej nie skasuje itp. Ale jak dostanie cały pakiet, to ten poziom duchowy, który
jest tutaj można utwierdzić i jestem mocniejszy.
Ktoś jest na poziomie 6 w Energii Jedynej, taką ma moc, ale w całym jego
działaniu jak się przeciwstawia wszystkiemu jest bardzo malutki – jak się nie
uruchamia Energii Boskiej, która zawiera w sobie wszystko. Dzisiaj, ponieważ wejdą
wszystkie rodzaje energii, to ten poziom 6 będzie się mniej więcej przekładał na
Skalę Światłości. Łatwiej mają ci, co wchodzą w zło, bo tam podstawą jest Energia
Przeciwna. Jak on uruchamia przeciwną na 6, to taka ma w ogóle moc w tej skali

ciemności – to jest potęga. Dlatego tak rządzą tym światem. Odczytu dokonuje się
na normalnej skali poziomów duchowych do 18-tki. Np. mam 9, utrzymuje kanał,
jakby mnie wrzucili do świata Demonów dam radę, ale w światłości masz 1, czyli jak
się stykasz z ciśnieniem w ciemności – przegrywasz. Tak Cię wsadzą w iluzję,
otumanią, że będziesz padać, będziesz żyć emocjami, nie tymi myślami itd.
Góra mówi, że cały czas oprócz Galarety – czyli różnych emocji, myśli, tego co
nas otacza, my stykamy się z całością, a w te całość wchodzi moc Szarej Strefy,
różne ciśnienia tamtej strony, wszystko – więc jak to razem zgromadzimy mówimy o
ciśnieniu ciemności i mogącym przeciwstawić się mu, ciśnieniu światłości. U nas
sprawdzamy Poziom Duchowy i Moc, tam to samo, czyli semantyka jest inna. Moc
Światłości odpowiada u nas poziomowi duchowemu w Energii Jedynej i ciśnieniu.
Ciśnienie odpowiada u nas Mocy.
Jak mówimy o Skali Światłości to ona mówi o tym, do czego mamy dostęp, a
ciśnienie mówi o tym – jak umiemy korzystać z tego. I okazuje się, że realizujemy
nasze cele tak, jakie było to ciśnienie egzystencjalne – co sprawdzaliśmy na skali
200%, to tutaj mamy ciśnienie i jak mamy więcej rodzajów Energii, to od razu mamy
wielokrotnie większe ciśnienie, to jest ważne.
Każdy ma swoje plany i jak je podstawimy pod to ogólne ciśnienie (przykład:
ryba, ciśnienie wody, rafa koralowa) to coś wspiera. Ale ten system jest przeciw
człowiekowi, wiec jak będziesz realizować swoje plany zgodnie z ciśnieniem Systemu
– to będziesz wykańczać ludzi. Więc jak realizujesz swoje plany „po sercu” to od
Twojego ciśnienia zależy, czy swoje zrobisz, czy też nie. Musisz mieć większe
ciśnienie, żeby to zrobić. W swojej przestrzeni życiowej spotykasz się z ciśnieniem
całości np. 7,5 - twoje jest np. 1, dlatego tak mało nam wychodzi. Jak dodamy cały
pakiet energii, ciśnienie będzie nie 1, a 5 – a to już jest coś! W Polsce ciśnienie
Systemu jest 9. Jak chcemy zmienić – światłości musi być więcej. Poziom
Systemu, w który uderzamy to 15. Trzeba mieć więcej, żeby to łamać – i to
osiągnąłem dopiero 2 tygodnie temu.
Coś nas łamie, tam 2, a ja po włączeniu wszystkich energii mam np. 5, nie
będę widzieć tych kurdupelków, nie będę ich brać pod uwagę. Z czymkolwiek się
stykacie, możecie sprawdzić, jakie to jest ciśnienie – to jest bardzo ważne np. to jest
praca, partner, jakieś cele. Jak chcemy uzdrawiać w tym Systemie, stykamy się z
ciśnieniem niecałe 2. W tej chwili ogólnie macie ciśnienie 3 przekroczone. Dzisiaj
nasze ciśnienie skoczy do 7! Po prostu będzie się działo – wojna energetyczna. Ale
my chcemy zachować prawość „po sercu”.
…. Ojciec jest nie tylko wszędzie, ale i we mnie i przeze mnie działa, to jest
niesłychanie ważne …. Całość jest w jednym punkcie, cały sen jest w nim zwarty .. W
całej przestrzeni będziemy mogli zapisać nasze marzenia. Mamy tylko sprawdzać, co
jest właściwe dla nas, dla naszego snu i co jest właściwe dla Ojca. Jeśli nasz sen jest
tym samym, to to ma się stać, będzie i już nie musimy się martwić, czy mam o tym
marzyć, czy nie. Możecie marzeniem żyć, umysł nie będzie pułapką, nie będzie Was
odwodzić od celu.

Sprawdzić marzenie:
- w ilu % to jest dobre dla mnie
- w ilu % to jest dobre dla Ojca
Jeśli dla mnie jest korzystne w 100% i dla Ojca słuszne w 100% - to wybór został
dokonany, tylko musisz czuć Ojca w sobie.
Jeżeli marzenie jest właściwe, nie cofaj go.
Jest coś takiego, jak odzyskiwanie się. Co to jest? – Powrót do domu. Bóg i my się
odnajdujemy….
Jak odczujesz Ojca w sobie pozwalasz mu działać. Jak widzisz jeden punkt – ten
punkt to jest tylko jedna cząstka, ale tak śni, że w tym śnie, w tym jednym punkcie
jest wszystko. Co to? – MIŁOŚĆ po prostu MIŁOŚĆ. Najcudowniejsze, czego
doznałem ja, człowiek – falą nośną jest Miłość – i od tej chwili, jak coś robisz, a Duch
wszedł w Ciebie, nikogo nie wzywasz. Po co? jak wszystko jest w Tobie.
Uzdrawiamy … nie trzeba zamykać oczu. Jesteśmy. Powróciliśmy do domu. Tu w tym
ciele jest Duch i to On działa. Dotykasz i koniec, koniec z całością.
Ojciec za trzecim razem, gdy kazał mi zamknąć oczy, i było zejście do przestrzeni, do
całości jakby stąd – stamtąd zawarł się we wszystkim i całkowicie obudziłem się w
ciele.
W Warszawie zszedł kanał, ale ludzi do podpięcia nie ma. Jak ktoś po ludziach
dzwoni, kiedy ma problem….? Trzeba się ugruntować .
Czasami nasze cele są poza naszą przestrzenia życiową np. masz 40 km i tam masz
dom, piekarnię i to się realizuje jak masz ciśnienie. Nici, tyczą się tylko ludzi, stykają
się z ludźmi, ustawiają sytuacje. Jak macie też piekarnię np. w Gdańsku, to możecie
przegrać, tam mamy mniejsze ciśnienie, poza nasza przestrzenią i nasze
oddziaływanie tam powoli słabnie. Posłany jak uruchomi tę moc, będzie miał średnicę
1000 km, akurat pasuje na powierzchnię Polski. Nici podpowiadają intuicją,
jasnowidzeniem (nie idź tam, bo Cię oplują, nie rób z nim interesu itd.)
Natomiast ciśnienie, to, co tu wzrośnie dotyczy wszystkiego, tego całego badziewia
po drugiej stronie. Sprawdzić to, co chcemy osiągnąć i ciśnienie przeciwko nam 0-18
Skala Podstawowa. Ważne przy uzdrawianiu: jakie ciśnienie jest tej choroby. Jak są
zastawy, opętania itd. to hamują proces zdrowienia. Ciśnienie choroby np. 10 jak
używam większego – jest zdrowienie, bo przełamię chorobę.
…..Moc światłości odpowiada poziomowi duchowemu.
….. czuć ciśnienie na rękach, jakby się balon ściskało
….. energie po jakimś czasie płyną.
Nie wolno się nam uzależniać od drugiego człowieka, jakiegokolwiek.
Wogóle: WY a BÓG to jedno.

Modlitwa I:
Teraz nie wchodzić w modlitwę, w nasze przestrzenie. Patrzcie na świat, bo
przy otwartych oczach widzicie to, co jest naprawdę. Widzimy elementy, dekoracje, a
nie widzimy, co tu płynie. Cała nauka, byśmy tutaj się odnaleźli…
… Sprowadzanie umysłu do serca to jest obudzenie się świadomości, jej
kontrola nad ciałem nad ciałem, bo umysł musi funkcjonować, bo rządzi ciałem
fizycznym, struktura energetyczną to jest jakby procesor, ale nie procesor ma nami
rządzić, choć nie byłby potrzebny, gdyby nie było węzła karmicznego – bo
świadomość przejęłaby kontrolę. W tej chwili świadomość musi się budzić. To, co
czujemy na głowie, to świadomość duchowa w pełni obudzona. To coraz
intensywniej wchodzi na nasze głowy, ciarki.
Umysł sprowadzony do serca staje się narzędziem, to świadomość wszystko
widzi, to wy, duchowi budzicie się i patrzycie na swój dom. Schodzimy, jesteśmy w
sobie, schodzimy łącznie z naszą przestrzenią duchową…
…. Odczuć Ojca w nas
…. Złota Kolumna – cały czas są te pięterka i jak się jest w tym świetle,
dopiero się schodzi. Wtedy jak się schodzi, ma się wejście do działań subatomowych.
Okazuje się, że człowiek może sprawdzić jak podróżują z nim te energie. Jak
ewolucyjnie się rozwijamy tj. 1-szy czakram do 7-mego. Człowiek jest na poziomie
9-tym i tu zaczyna się powrót. Czyli do 8-mego jak się dochodzi – a to jest poziom w
Złotej Kolumnie, jak się człowiek odnajduje, czyli odnajdujemy się w Duchu – to On
zaczyna schodzić. Możemy sprawdzić, na którym poziomie jesteśmy…..
Naszym domem jest ciało … DNA, przejście do Boga, Macierz – to jest
dom. Jak macie zejście w 2-gim czakramie, jednoczycie się z Bogiem i z samym sobą
Wystarczy sprawdzić poziom zejścia w nas.
… Pozwalasz Duchowi budzić się w sobie i działasz. Ty Duch jesteś w tym
futerale, jesteś w domu, budzisz się w tej przestrzeni, otwierasz oczy i działasz. Jak
działasz z poziomu człowieka, to w 2-gim czakramie przy otwartych oczach. Ale jak
schodzisz do 1-go możesz zamknąć oczy, działa tylko Bóg. Cała moc ludzi, jak
działają energie pochodzi z 2-go czakramu. Ludzie, którzy działają silnie
energetycznie potrafią nieźle namieszać. Jak wejdziemy do 1-ego czakramu – a mam
nadzieję, że dziś się uda – mówimy, co ma być i tak się dzieje.
Światłość. To są kryształy odwrócone dwie piramidy stykające się
podstawami. Znak Eloooohiiiiiiiiinaaaaaa, to są tylko i wyłącznie kryształy, to jest
odwrócenie, to się obraca. Możemy sprawdzić, gdzie przy zejściu jesteśmy. Domem
jest nasze ciało – to jest wszystko. Wygląda to tak, jak nici waty cukrowej, które
zasmużają ciało fizyczne i cała przestrzeń – dzięki czemu z poziomu ducha można w
całości wprowadzić wiele zmian. Mówili – a człowiek tego do końca nie rozumiał,
sądził, że dom jest tylko tam.
Oni wyraźnie mówili, że dom tu, tylko logika niewłaściwie to ujmowała.
Dopiero, jak mi parę dni temu pokazali, o co chodzi fizycznie, to załapałem…
Istnienie. Marzenie to kreacja, uruchamiamy kreację, czyli to jest poziom 7
istnienia. Natomiast samo istnienie jest 8-mym poziomem. Poza tym jest tylko Duch.
czyli jak ktoś wie, czym jest istnienie i potrafi to uruchomić, to kreacja-ciśnienie, to
musi się w życiu stać. Jak mam Ducha Świętego w sobie, Ojciec się budzi. To ja mam
wszystko. ……. o istnieniu…

To, do czego dążymy to jest odczucie Boga w drugim człowieku, bo my to
jedno. Nie mogę skrzywdzić, bo po śmierci będę cierpiał za to, co zrobiłem Tobie –
czyli sobie. Duch zawsze wie, co jest dobre, a co złe, Dusza się tego domyśla, a
człowiek….. galareta.
Oddaj Duchowi Całości siebie, a zbawisz od błędów sen o samym sobie.
Zacznij ćwiczyć sztukę powoływania istnienia – marzenie, ono jest sztuką.
Inteligencja duchowa, która się budzi i to umożliwia to jest wielki artyzm, to jest
sztuka, a w drobnych doświadczeniach oddaj Ojcu.
Modlitwa II
… To czego uczymy się o Bogu jest najwłaściwsze, by Go zrozumieć, by Go
uruchomić, by Go odczuć, by w Nim być, by po prostu stało się tak, byśmy mogli
funkcjonować w tych przestrzeniach, które są dla nas przygotowane. Mówią, że z
poziomu wyższego świata duchowego pojmowanie jest bezsensowne, bo to
poszukiwanie czegoś, co istnieje. Gdy się jest w prawdzie – jest się w Bogu. Bóg jest
stanem! To jest prawda. Prawda tego, że możesz, że jesteś miłością, że nie ma
ograniczeń. To wszystko, czego nas uczą to jest doprowadzenie do stanu bycia w
Bogu, to jest stan: „i słowo ciałem się stało”. To jest Bóg. To jest cud. Tam wszędzie
On jest. To jest totalne działanie. On żyje w działaniu. I mówią, że Bóg, który się w
nas teraz budzi, budzi się jako działanie. Uruchamiają w nas działanie. Mówią, że
każdy za nas będzie umiał być działaniem, ale sama myśl o tym, że można być
działaniem sprawia, że jesteśmy blisko Boga. Jest to mój najpiękniejszy sen. Mówią:
patrz jak dziecku odrastają nóżki, patrz jak ludzie zaczynają być szczęśliwi, patrz jak
lecą do gwiazd. Bo Bóg jest radością, bo Bóg jest miłością. STAN! Jak jesteśmy w
radości, w marzeniach, łączymy się z Bogiem.
My ciągle myśleliśmy, że mamy kontakt z siła wyższą – a my mamy kontakt z
BOGIEM, bo jesteśmy w NIM.
Radość i miłość to jest BÓG. Jak jesteśmy w radości i w miłości to Go
doświadczamy. I pokazali taki krzyżyk – kiedy jesteśmy w prawdzie, wtedy działa
BÓG. Poddajmy się temu, co się dzieje. Oni nazywali to dotknięciem Boga,
powiedzieli, o co chodzi i jest dotknięcie Boga i zostawiasz to. Poziom Duchowy to
uruchamia i leci. Dotykasz i koniec…..
Wejdźmy teraz w takie wspólne działanie, bo warto. Uwaga – nie wiem, jakie
to będą poziomy, bo to jest tak; tak jak Oni działali, struktury energetyczne są te
same. Tak jak powstał kanał Szatana – te Kropki, to każda kropka ma swój poziom.
To są struktury. Nie wiem, jakie struktury w waszych domach powstaną, ale mówią,
że można, i zanim przyjdzie cała wiedza z tym wszystkim
Uzdrawiamy się i wstawiam do waszych przestrzeni, do waszych domów
bezpośrednią obecność Naszych. Oznacza to, że będziecie czuć ruch, bo będą
fizycznie obecni. Skupiamy się, uzdrawiamy samych siebie. Dotkniecie Boga tu, to
jest działanie i wchodzimy do naszych domów. Można na skali poziomów stwórczych
sprawdzić, co się u Was umieściło, jaki poziom. U nas punkty. Ci, których mamy u
boku cały czas będą naprowadzali, będą podpowiedzi.
Sprawdza się – mówią – poziom energetyczny do 179 i z takiego poziomu siła
będzie tym miejscem sterowała, z jakiego poziomu duchowego jest ten kanał. Doszło

do 179 energetycznego – miasto ORIN. Będą zmieniać relacje, wyzwalać z pijaństwa
itd. Jak przekażą info co i jak, to rozrysują drzewo tych punktów.
Podsumowanie warsztatów 29.05.2010
Prawdą w tym postępowaniu jest nieuchronność zła. Nie podsycanie w sobie
nienawiści na widok zła, dzięki czemu możesz zachować względny spokój i w tym
stanie przyjrzeć się w miarę rozsądnie danej sytuacji.
Nie wytykamy palcami ludzi, którzy się sprzeniewierzyli, ale potrzebujemy, info
do przyjęcia własnej postawy, by nie żyć w iluzji o nich.
Dzisiaj zostanie uruchomiony pakiet energii, by lepiej widzieć, co się dzieje z
człowiekiem (utwardzanie poziomów)
Jest ciśnienie ciemności i ciśnienie Światłości, a nie tylko relacje między
ludźmi. Moc mówi, do czego mamy dostęp. Gdy realizujemy nasze cele i mamy
więcej rodzajów energii to mamy większe ciśnienie, a to bardzo ważne, bo w naszej
przestrzeni życiowej naciska na nas „galareta”.
W naszych działaniach mamy zachować i stosować prawo „po sercu”
Sprawdzać:
Skala 0-200% mierzenie ciśnienia egzystencjalnego w relacjach z ludźmi. Przy dużym
to my wyznaczamy im ścieżki.
Badać ciśnienie całej egzystencji (skala 1 – 18), ciśnienie przeciwko nam w tej
przestrzenia, ciśnienie choroby. Ciśnienie czuje się w rękach.
- Biały Strumień oznacza wypełnienie przestrzeni człowieka Boską Przestrzenią. Zło
nie może tam wejść.
- Nici dotyczą tylko ludzi. Ciśnienie zwiększa zakres naszego działania (np. z metrów
na km). Nici to intuicja, jasnowiedzenie.
- Jak otworzymy się na Ducha Całości to istnieje tylko Bóg i my, a patrząc na
drugiego człowieka wiemy, że to my. Ruch umysłu przez serce to budzenie
świadomości.
- Przy uzdrawianiu chodzi o to, by energia doszła do przyczyny, do czakry podstawy i
wtedy się rozlewa i dalej schodzi do domu. Dom jest wszędzie. Naszym domem jest
ciało.
- Kanały transformacyjne czyści w człowieku oddech Ducha. Proces ten można
uruchomić w Komorze Regeneracyjnej (w Dziupli), ale najpełniejszy jest, gdy
człowiek jednoczy się z domem pozwalając pasmom duchowym powstać w nas i
wszystko przeniknąć, jednoczyć z domem.
DNA to przejście do Boga, Macierz to jest Dom. Jak otworzymy się to
zejdziemy etapami do siebie, do domu tj. drugiej czakry. Zejście do 2-giej czakry to
jednoczenie się z domem. Budząc się w tej przestrzeni otwieram oczy i działam.

Działanie z 2-giej czakry jest przy otwartych oczach. Jak schodzimy do pierwszej
czakry znów zamykamy oczy (przy działaniu).
Sama Moc Energetyczna ludzi przychodzi z 2-giej czakry. Gdy schodzimy
duchowo do 2-giej czakry i działamy, to nie musimy wiedzieć, co ta energia robi, bo
jest Duch i Moc, a my mówimy, co ma być.
Gdy schodzimy w działaniu do 1 czakry (podstawy) – tu działa już wyłącznie
Światło (odwrócone kryształki – znak Elohina)- to, co na Górze to i na dole.
Domem jest nasze ciało. Wygląda to tak jak nici waty cukrowej, które
zasmużają ciało fizyczne i całą przestrzeń, dzięki czemu z poziomu Ducha można w
całości wprowadzić wiele zmian.
Istnienie. Marzenia to kreacja czyli 7 poziom Istnienia. Samo Istnienie jest 8
poziomem, poza tym jest tylko Duch. Jeśli ktoś wie, czym jest Istnienie, potrafi to
uruchomić, a gdy ma jeszcze ciśnienie duchowe to kreacja musi zachodzić. Gdy
mamy moc Ducha Świętego w sobie i Ojciec się budzi to mamy wszystko, (ale tylko
przy pełnym zaufaniu)
(Istnienie – warsztaty Rusinowice 16.05.2010)
Dokonywanie wyborów – nie dokonywać wyborów tylko pytać.
OJCIEC – „Nie zapominaj o tym, że jestem Twórcą Wszechrzeczy i choć zawarłem się
w Tobie, Tobą nie jestem. Tak samo sen nie jest Mną. Sprawdzaj, więc co jest
właściwe (wybory, postępowanie, myślenie) nie z poziomu snu, a Tego, co śni (a my
jesteśmy formą snu). Pytaj w ilu % to sen i w nim zawarte „właściwe”, a w ilu % to
Ja i we Mnie zawarte „właściwe”. Wtedy dokonaj wyboru, a Ja go uszanuję (mamy
wolny wybór, ale z Wolą Ojca jest on dużo lepszy, Ojciec wie lepiej)
Sprawdzamy:
- w ilu % jest to właściwe dla mnie
- w ilu % jest to właściwe dla Ojca
Wyboru dokonujemy czując Ojca w sobie, by zrozumieć, że to marzenie już
jest - i puszczamy, bo tak ma być. Nie poddawać pod wątpliwość, nie cofać a
utrzymywać marzenie.
Jest to proces budzenia się w sobie – na poziomie Człowieka, Duszy, Ducha i
Ducha Całości. Jestem ciągle sobą, ale inaczej to pojmuję.
Budzenie się w sobie to powrót do Ducha, to tworzenie się trzonu duchowego z
poziomu nas.
Odzyskiwanie siebie – nazywa się to powrotem do domu, zejściem Boga w te
przestrzenie. Kto się odzyskuje? – i my i Bóg, bo Bóg jest wszystkim.

By to załapać trzeba wejść w 3 stany:
1. Przy zamkniętych oczach:
Kocham Cię Ojcze w tych przestrzeniach duchowych!
Ojciec pyta:
Jak to odczuwasz? Odpowiadam tak jak czuję…
2. Przy otwartych oczach
Kocham Cię Ojcze w tych przestrzeniach!
Ojciec pyta:
Jak to odczuwasz? Odpowiadam co czuję
3. Zamknięte oczy
Kocham Cię Ojcze! (zejście do przestrzeni, do całości, w siebie, do 1 czakry, odczucie się w
pełni w ciele)

Znowu Ojciec pyta:
Jak to odczuwasz? Odpowiadam jak wyżej

Odczuć, zrozumieć, że Ojciec jest nie tylko wszędzie, ale i we mnie, więc i to
przeze mnie działa – odczucie i zrozumienie tego, to powrót do Domu.
Spointowaniem tego doświadczenia jest sen wieczności, gdzie ciało, dusza i
początek (punkt w Macierzy) śpią, bo żyje tylko działanie, bo całość jest w jednym
punkcie (cały sen jest w nim zawarty). Zapisać nasze marzenia w całych
przestrzeniach. Wszystko jest w jednym punkcie. Ten 1 punkt, to jest tylko jedna
cząsteczka, to „nic”, ale jednocześnie tak śni, że w tym śnie, w tym jednym punkcie
jest wszystko. Nawet znak Boga ma jeden punkt. To wszystko to wielki sen jednego
punktu – Prapoczątek.
Jak wracamy do domu, czyli do siebie, jak działamy na drugiego człowieka, to
nagle patrzymy – tu siedzi moje dziecko, tu siedzę ja sam – i z miłości chcę, żeby
było zdrowe! Jako człowiek zechciałem, żeby ten drugi człowiek był zdrowy (nie jako
Bóg). Gdy się jest w domu i podejdzie do drugiego człowieka, kładzie się na nim ręce
i się wie, że tu może uzdrowić. Gdy wracamy do siebie tu i teraz, to z otwartymi
oczyma mówimy, co ma być i jest. Od chwili, gdy Duch wszedł w nas, wszystko jest
w nas, nikogo nie wzywamy. Nie trzeba zamykać oczu. W przestrzeni duchowej
wystarczy dotyk. Falą nośną jest miłość – Prapoczątek.
- Przestrzegać i sprawdzać, – co jest właściwe dla nas, a co dla Ojca. Jeśli jest tym
samym to się staje, wtedy nie trzeba dokonywać wyboru, działamy po zaufaniu.
„Musisz bardzo uwierzyć w to, że Ja jestem, że patrzę na ciebie, że cię obserwuję,
wspieram, wypełniam. Patrz na świat naszymi wspólnymi oczyma, patrz na świat z
zaufaniem, napełniaj go miłością, a spodoba Ci się i odpłaci tym samym. Nie musisz
mnie tam szukać, ważne, byś szukał mnie w sobie, bym zaczął stanowić z Tobą

integralną całość. Wtedy usłyszysz mój głos w Twoich ustach, ujrzysz całość moimi
oczami i użyjesz mocy należącej do Mnie. Pozwól wypełnić siebie Mną, dbaj o Mnie w
Tobie, a jedność nasza uratuje ten świat.”
Bóg jest stanem, Prawdą. Gdy jesteś w Prawdzie, jesteś w Bogu – Bóg jest
stanem, to jest Prawda, że możesz, że jesteś miłością. Prawda, że nie ma ograniczeń.
Wszystko, czego nas uczą, to doprowadzenie do stanu bycia w Bogu – „I słowo
Ciałem się stało” – to jest Bóg, to cud, wszędzie tam On jest, to jest totalne
działanie. Bóg, który się w nas budzi, budzi się jako Działanie uruchamiając w nas
działanie. Nie każdy z nas był działaniem, ale sama myśl o tym, że można nim być,
sprawia, że jesteśmy blisko Boga. Miłość, radość, Bóg to stan. Czyli jak jesteśmy w
miłości, radości, łączymy się z Bogiem, to najbliższe P……, Boga.
- Poziom Duchowy oznacza, że duch sam uruchamia energie, one po prostu lecą.
To dotknięcie Boga. W działaniu uzdrawiającym dotykamy osobę i mówimy, o co
chodzi – to dotknięcie Boga. Poziom duchowy sam wszystko uruchamia.
- Energie do 179 poziomu – energie miejsca. Na skali poziomów Stwórczych,
badamy, z jakiego poziomu jest energia.

Warsztaty – Katowice 3 lipca 2010
- Nie przekazywać wiedzy, nie mówić o wiedzy z „umysłowym”.
- W tym roku obudzą się ci, którzy mają działać.
- Nie będzie uruchomiony Punkt Świetlny, bo nie utrzymujemy mocy.
- Mamy energetyczne implanty dane nam przez Górę jako forma zabezpieczenia. Nie
wolno ich ściągać.
- Namaszczenie to forma dania pieczęci, to energetyczne implanty. Procesy
namaszczenia, błogosławienia ustawiają i zabezpieczają energetykę. Znieprawiając
się możemy je rozpuścić, utracić. Pieczęcie wewnętrzne to implanty bardzo
pomocne.
- Ducha nie można tknąć, bo powołał go Bóg, ale może przestać istnieć. Dusza musi
istnieć w Duchu. Jeśli Dusza się znieprawi i jej energetyka całkowicie się zmieni,
przechodzi w energię przeciwną, odcina się od Ducha, Duch jest wymazywany i
przestaje istnieć.
- To, co czyste wraca z powrotem do Boga bez świadomości, a dusza przechodzi do
innego Pana – do Stwórcy innej rzeczywistości. To cierpienie bez końca i nie można
jej przywrócić tutaj, bo nie istnieje Duch. Dlatego proces odzyskiwania Dusz tego
świata, którym kieruje Odeon, jest dla tych dusz, które nie miały całkowicie
rozbitych zapisów w archiwum, tylko przechodzą oczyszczanie.
- Myślą, słowem i czynem kształtujemy nasz obraz po śmierci, ale ludzie o
tym nie myślą.
- Chrzest jest wsparciem dla tych, którzy go przyjmą, ale może być przekleństwem
dla słabych. Dzięki chrztowi zrobimy potężny krok do przodu, ale musi temu
towarzyszyć równowaga energetyczna i duchowa. Chrzest nie jest symboliczny, jest
podpisaniem umowy z Górą. Góra nas wspiera, ale jeśli po Chrzcie zrobimy krok do
tyłu, to wszystko dwukrotnie jest nam przypominane (podwójnie).
CHRZEST:
Pierwszą noc śpimy w Arce Przymierza – biała trumna – tu umiera człowiek, którym
byliśmy.
Drugą noc śpimy w Trumnie Zmartwychwstania, tu my na nowo się rodzimy,
jesteśmy nowi, nie ma własnej przeszłości.
Otrzymaliśmy trumny:

Biała – Złota Arka
Czarna – Czarna Arka

Trumny można umieścić w głowie:

Biała w lewej półkuli
Czarna w prawej półkuli

Trumny z głowy możemy przesłać innej osobie. Mocą jedyną możemy je odstawić w
inne miejsce np. na szafę.
Chrzest jest ważny, ale i niebezpieczny (dla słabych). Pytać Górę , czy jesteśmy w
stanie go przyjąć. Kto jest gotowy - to go przyjmie.
- Nie utożsamiaj się z Bogiem, bo nim nie jesteś. Utożsamiaj się z samym sobą, a
zadbasz o szczegóły po których wzniesiesz się na Olimp.
- Krzywda jest cierpieniem Duszy - my nakładamy na siebie dużo więcej niż ktoś na
nas (rozpamiętywanie) - a żal rakiem n sercu Ducha, gdy ma energetyczne
zabarwienie.
- Chrzest nie jest wszystkim, co musisz przejść. Musisz się ukorzyć przed swoim
wrogiem, pozwolić mu ujrzeć się oficjalnie w swoim chorym widzeniu, wtedy jego
wizja zniknie raz na zawsze (Jezus nie mógł umyć nikomu nóg przed chrztem) –
trzeba powiedzieć o sobie prawdę rozmawiając z Kowalskim.
- Litość jest wielkim przekrętem. Przez litość „załatwiamy” siebie na „amen”.
Współodczuwanie to stan ducha, litość to uwikłanie w nas, wyrzuty sumienia,
konflikt wewnętrzny, zapętlenie.
- Marionetki to nie trupy, to wyrodne twory, którymi jak mackami system ten
gnębi innych niechlujnością społeczną i ograniczeniami.
„Bez zabicia marionetek w swojej świadomości, nigdy nie ujrzysz sceny z żywymi
aktorami. Dopiero oni (aktorzy) i twoje serce są w stanie ożywić martwe kukły.
Od dziś nie trać czasu na żal, na udawane wsparcie, na litość, na pracę dla
innych bez końca, bo ten model powielasz już od tysiącleci. Od dziś patrz tylko na
scenę z widowni, a pojmiesz, że najdoskonalszym aktorem jest reżyser – tylko on
potrafi z marionetek uczynić aktorów.
Sam aktor zawsze będzie zajęty sobą, dlatego wciąż dwa światy:
umysłowy i świadomy wzajemnie, bez końca się przenikają. Pamiętaj, nie patrząc
na jedno możesz dostrzec drugie (wtedy życie zaczyna smakować). Gdy patrzysz na
oba możesz ujrzeć scenę, gdy patrzysz na scenę, możesz ujrzeć grę, gdy przyjrzysz
się grze – rozpoznasz scenariusz (czyli zasady gry).
Gdy scenariusz przejrzysz, dostaniesz szansę jego poprawienia. By go
poprawić, staniesz się Bogiem dla samego siebie (tylko nikomu o tym nie mów).
„Mojżesz i Jezus – nie mów hop dopóki nie przeskoczysz płotu – rzekł Mojżesz
do Jezusa, choć Jezus przepłynął ponad płotem”.
- Nie zamartwiaj się. Zamartwianie i grób zostaw innym, ale gdy będziesz sycić
głód, to nie zapomnij, że ta przypowieść (o dwu żebrakach na rozstaju dróg) nawet
we fragmencie dotyczącym Ciebie nie zawiera morału, choć ty wciąż dochodzisz do
wniosków. Umysł Cię zwodzi tak samo jak rozdzielał tych dwu (staruszkówżebraków). Brakło tam serca, brakło uczuć, ale te na wnioskach, na odpowiedziach
nie są oparte.

- Był śnieg i była góra, był dom i było morze, był sen i śniący człowiek, a wszystko to
nieprawda, bo dom stał na górze, śnieg padał na człowieka. Czego brakuje w tej
układance?
Zbyszek: morza
Głos z Góry: a mnie zachodzącego Słońca
Myśl ukierunkowuje nas na jedno – by nie dojrzeć innego.
Umysł, żal, to choroba Ducha. My też czasem topimy się w żalu.
Podstawowy błąd, który popełniamy – przez mrok chcemy iść do Boga (cierpienie
itd.) a trzeba iść w radości.
Obowiązuje nas Prawda i praca nad sobą. Będą szły na nas ataki z każdej
strony, szczególnie trudno będzie tym, którzy uderzą w System.
Przekaz:
„Nie ucz się historii, tego, co minęło, bo nic ci to nie da (po co ci przeszłość, jest
tylko teraźniejszość). Musisz się skupić na planach, strategię podpowiedzą. Wszystko,
co ci jest w tej chwili potrzebne, zostało uruchomione wraz ze stosowna wiedzą. Do
Ciebie należy przeszłość i nowy obraz świata, którego porządek i stan ustalasz wg.
własnej woli. Tu nic nie zostało do końca określone. Zostawiliśmy Tobie większą
wolność w doborze scenariusza, niż gotów byłbyś przyjąć. Skup się na swojej mocy,
na opanowaniu wewnętrznych energii, na nas (świat duchowy), a Twoje działania się
uproszczą i wskoczą same na orbitę całkowitej wykonalności. Nie odnoś swojej
wiedzy do związku z przeszłością, bo dla ciebie jest to zwyczajna strata czasu – a
jego, na błędy nie masz. Nie to złoto, co się świeci, ale to co ukryte przed Wami.
Gdyby było odkryte, nie moglibyście dokonać wyborów i wzrastać (trudne
doświadczenia sprawiają, że nasz wzrost jest szybszy). To, co wielu nazywa
nieodpowiedzialnością Boga, jest w rzeczywistości darem Jego Serca, objawieniem
PWW w doświadczaniu życia. Jak zauważyliśmy nikt nie dziękuje mu, gdy życie mu
wychodzi, bo uważa, że zawdzięcza to sobie. Nie oskarżajcie, więc także Boga za
popełnione przez was i bliźnich błędy. Gdy to robicie w innych upatrując winę,
zapominacie o prawdziwym źródle zła, które się czai poza ludzką energią. Jego za nie
nie winicie (prawdziwego zła nikt nie widzi), bowiem nakazywało wam ono wierzyć w
to, że samo nie istnieje, że tylko wyrodne ludzkie serce jest przyczyną waszego bólu,
upadku, a nawet znieprawienia. To nie jest prawdą. Gdy rozpoznacie machinę zła,
będziecie nie tylko mogli pomóc sobie i bliźnim, ale i wiele uczynicie dla naturalnych
praw tego świata, które stanowią o podstawach życia na tej planecie.
- Jak zapanujemy nad energią emocji to rodzi się współczucie (tego nas uczą)
- Na skali podstawowej dodana jest Energia Mroźna i Zstępująca. Jak zło atakuje
człowieka to przede wszystkim przez Energie Przeciwną, Zupełną i
Mroźną (z innych nie atakują)

- To, co w życiu osiągamy zależy od Mocy duchowej i energetycznej. Gdy wysoka
moc
duchowa, to energetyczna może być mniejsza do osiągnięcia celu, bo Duch i tak ją
podkręca. Dlatego Góra mówi o ciśnieniu duchowym, energetycznym.
Musimy sprawdzać, jakie mamy ciśnienie duchowe i energetyczne. Jest 8 rodzajów
energii, bo Praenergia to technika.
- To, co sprawdzamy – moc w EJ, poziom w EJ, ma niewiele wspólnego z mocą
Światłości w człowieku, bo tu potrzebne są wszystkie rodzaje energii, a to decyduje
o dużym ciśnieniu. Gdy jest duża energia – ona sama działa, służy człowiekowi.
- W tej rzeczywistości ściera się ciemność z Światłością, a gdy mamy tylko EJ, to jest
ona za słaba. Poziom duchowy, Moc w EJ mówi o naszej mocy - ale w EJ, a ona jest
za słaba do osiągania naszych celów i walki z ciemnością.
Na skali Światłości, gdzie są wszystkie rodzaje energii złączone, a poziom ich
oznacza doskonałość, jest Moc Światłości, a jej - na skali EJ odpowiada poziom
duchowy. Natomiast na skali Światłości istnieje ciśnienie Światłości, ciśnienie
energetyczne, co na skali EJ oznacza Moc, czyli na skali EJ mamy poziom duchowy i
moc na skali światłości – moc i ciśnienie na nie wywiera moc.
- Sprawdzać:, jaki powinien być poziom ciśnienia, żeby osiągnąć cele i z jakim
ciśnieniem przeciwnym się ścieramy. My ścieramy się z ciemnością. Człowiek
będący w ciemności ma ogromną Moc. My musimy osiągać pełną moc
energetyczną, kontrolować się, by mieć zaporę przed ciemnymi. Dotyczy to tylko
naszych przestrzeni. Poza nią nasz wpływ maleje, dlatego trzeba uruchomić pełną
moc energetyczną (sprawdzać ciśnienie mocy na skali Światłości).
- Jest jedna skala mówiąca o tym jak jesteśmy doskonali – skala miłości do
Ojca (skala uczucia). Nasza miłość do Ojca przejawia się do wszystkiego, czym On
jest – a On jest w drugim człowieku, w każdym (nie tylko tym, którego lubimy).
Tego się nie czuje, nie widzi bez zespolenia w Trzonie Duchowym, bez dotarcia do
Ojca. Prawdziwe pokochanie drugiego człowieka, zwierzęcia, rośliny i materii, nawet
sytuacji – to jest pokochanie Ojca.
Pokochanie Ojca – skala uczucia – zaczyna się od poziomu 7. To jest postawa –
kocham lub nie (a my blokujemy przyjaźń, miłość, spełnianie, potrzebę bycia w
radości).
Tylko dzięki doświadczaniu w drugim (drugiego) człowieka jest przyjaźń, miłość.
Odczuwanie jedności z drugim człowiekiem musi być poprzez miłość, a nie układy.
- Zmiany, które w nas nastąpiły, przygotowują nas do wejścia w Całość.
- Radość jest energetycznym wyrazem szczęśliwości
- Miłość to stan duchowy
- Gdy człowiek posługuje się już tylko Świadomością i uczuciami, zanika potrzeba
seksu. Taka energia nie jest już potrzebna.

Poziomy odnalezienia się człowieka w człowieku:
1. drętwy
2. zbawienny – bo zaczyna się budzić
3. błogosławiony – bo kroczy ku Prawdzie, wianki pojednania z Duchem
Świętym.
4. prawdy – bolesnej nauki
5. odnalezienia się w sobie
6. odnalezienia się w całości
7. odrzucenia mitu o własnej doskonałości energetycznej (a nie duchowej –
bo duch jest czysty).
8. powrotu do siebie – zejście w głębiny życia – tylko głębiny życia
uruchamiają procesy, które kształtują rzeczywistość duchową i pozwalają
Górze panować nad całością, inaczej sen pozostaje martwy, pozostaje
iluzją taka samą jak wartość życia bez Ducha
„Kto panuje nad życiem, panuje też nad duchem. Bacz tylko by nad
duchem i życiem nie próbować zapanować siłą, bo życie zniszczysz, a duch
odejdzie na zawsze”. Nazywamy to „rozmijaniem się z Prawdą”. Ale gdy
zapanujesz nad życiem, a przy okazji nad Duchem, chwycisz w dłoń
nasienie Światła, które Cię zaprowadzi do Prawdy. Prawdy nie tylko o
sobie, ale i o całości”.
Linie Życia modyfikują świadomość cielesną i fizyczną, a jest ich 6 poziomów:
1. Poziom nieuwagi (ani wiesz, żeś nie Słoń w składzie porcelany, a tak działasz
energetycznie)
2. Poziom samogonu – w narkotyzowaniu się lub emocjach widzisz sens
dopalacza pozwalającego ci nie myśleć, emocje włączają cele, świadomość itd.
3. Nieuwagi – właściwie zwracasz uwagę na szczegóły, ale wolisz o tym
zapominać.
4. Fontanny – siedzisz i dumasz
5. Spaceru – zaczynasz jarzyć.
6. Żarówy (Światła) – nareszcie załapujesz
a. żarówa grzejna – lepsze to niż nic
b. żarówa mocno żarząca się – uważaj byś mózgu nie przepalił, by tu nie
zostać.
c. świetlówka – i ujrzałeś światło, najgorsze, że było zawsze w Tobie
d. płomienie – płoniesz nim zatracisz się, ale to jest potrzebne do
odnalezienia się w Duchu Świętym
e. pochodni – kaganek wiedzy, tu się zaczyna pojmowanie, wejście w
rozumienie
f. ognia – uruchomiłeś i prawda przenika innych
g. popiołu – pojąłeś, że światło, czyli wszystko to, co cię do tego poziomu
doprowadziło, było tylko droga do celu (spełnieniem się w życiu,
miłości, przyjaźni)

Wszystkie nasze cele dają nam osiągnięcie pewnego stanu, który należy do
Ducha. Energetycznie wyrażamy to tylko w drugim człowieku, bez tego nie ma nic.
Przyjaźń, miłość, namiętność, odczucie wolności to stany, dzięki którym
spełniamy się w drugim człowieku. Bez drugiego człowieka nic się nie dzieje, bez
Boga nic nie ma.
SEN OJCA
Oglądamy filmy, są już nawet holograficzne, interaktywne. W przyszłości
można będzie grać wybrane role w filmie. Doznanie będzie jednak niezupełne, bo
będziemy pamiętali, że to jest film.
W filmie, który przygotował dla nas Bóg, jest pełne doświadczenie roli, bo w
nim uczestniczymy zapominając, że to iluzja, że to film. Tu zdajemy egzamin z tego,
jacy jesteśmy, tu grane role mogą nas modyfikować na trwałe (zrzucamy
Kowalskiego - czy nie) jeśli mamy wyłączoną świadomość w działaniu, bo to znaczy,
że tacy jesteśmy.
W Boskim filmie role mamy narzucone, żeby czegoś doświadczyć, żeby się
poznać, doskonalić, a jednocześnie uczestniczyć w grze. Wchodzimy do tej sceny i
zapominamy, że to film, jest ból - to przetwornik energetyczny, a my jesteśmy
duchowi. Tę chwilę wybrano nam. By grać role, rodzimy się, wchodzimy do życia i
tutaj możemy na trwale nasiąknąć niewłaściwą postawą i po śmierci powiemy „w tym
filmie dałem plamę”, ale ta plama trwale waży na duszy, na jej wzroście. Dusza pada,
ale duch doskonali się, czyli nabiera doświadczenia. Ten film jest w Prawie Wolnego
Wyboru (PWW). Stwórcy dbają o ten scenariusz, bo Stwórcy tutaj wzrastają.
Wszystko to tutaj i ten scenariusz został opracowany przez Boga Twórcę – ZORINA
(Zoooriiiin), czyli ruch ku temu, by to mogło powstać, natomiast Praojciec to
wszystko przenika, jest wszędzie.
Mamy dwie rzeczywistości – PWW i PTP (Prawo Totalnego
Podporządkowania), a więc i dwa scenariusze i filmy, a to się przenika.
Gdy wchodzimy do filmu i gramy role, świadomość tego jest całkowicie
wyłączona – kim byliśmy w poprzednim życiu, bo straciłoby to sens, wyłączenie tej
wiedzy jest genialne. Jest tylko zapis emocjonalny (jak coś nas niszczyło, to tu już
tego nie chcemy stosować). Prawda o nas samych , kiedy zapominamy o tym, że
uczestniczyliśmy w filmie (śnie) ciągle się wyraża i jeśli popełnimy czyn niegodny to
to nas trwale zmienia. Ten energetyczny kod w ciele fizycznym na stałe modyfikuje
duszę. Musi być ciało fizyczne, bo tylko ono panuje nad energiami emocji. To
uczestnictwo w filmie to nasze życie. Człowiek w „filmach” uczy się panowania nad
energiami emocji nadając jej wartość serca i tu zaczyna się tworzyć obraz pojęciowy.
UMYSŁ i SERCE – umysł inaczej działa jak włączone jest serce. Umysł stoi
ponad sercem i na tej planecie decyduje czy serce jest włączone czy nie. Przy
konstruowaniu człowieka najpierw był Duch Ludzki, potem Dusza, czyli świadomość i
pod nim umysł, czyli druga połowa duszy. Potem to przesunięto i Umysł zrównano ze
Świadomością. Umysł może zablokować Świadomość, a Duch poprzez umysł nie
działa i musi bezradnie przyglądać się na oprogramowany umysł, bo tylko umysł
można zaprogramować (energia wpływa tylko na umysł, bo to iluzja) i przez to
Dusza, wartości energetyczne zmieniają się. Tak naprawdę umysł nie istnieje. Logika,

to część umysłu wykorzystywana i uzupełniana przez świadomość. Gdy umysł
podłącza świadomość, to umysł posługuje się logiką. Logika zakorzeniona jest w
świecie emocjonalnym, bo emocje połączone są z myśleniem, emocje i myślenie
rządzą logiką, a to kształtuje naszą postawę. Gdy ten proces cofniemy, to może na
stałe włączyć się świadomość, ale trzeba włączyć uczucia (zmienić rolę w filmie)
INTELIGENCJA DUCHOWA podporządkowuje sobie wszystkie inne, to jest
właśnie świadomość. Przy inteligencji duchowej pamiętamy, że to jest tylko film. Gdy
my wzrastamy, nie potrafimy na początku wejść w odczucia i posługiwać się tylko
świadomością, bo włącza się umysł – bo mamy tendencję do bycia w stanach silnie
energetycznych. To jest wypełnienie przeszłością tj. przyzwyczajenie. Choć system
emocjonalny nie istnieje, my odtwarzamy go wracając do stanów z przeszłości.
Umysł, który przejmuje kontrolę, odcina nas od świadomości, a to wykorzystuje
system, by umysł nami sterował - a to daje energetyczne samoopętanie.
Jedynym wyjściem z tego jest techniczne ustawienie świadomości i zbudowanie
nowej przeszłości. To, co było nie istnieje, ale nas kształtuje, a wiec zmienić zapis z
przeszłości w pozytywny. Trzeba wejść w wyobraźnię, zbudować nową przeszłość,
zapanować nad emocjami i umysłem, zmienić zasady, wypełnić się nimi.
W naszym wewnętrznym filmie umiejscowić cele i uruchamiać je. Świadomość
podporządkowuje sobie umysł korzystając z jego logiki, przez umysł ma wejście w
myślenie. Do tego trzeba mieć Wolę i Ducha. Świadomość wie, co dla nas najlepsze.
Mamy zmieniać postawę w swoim filmie.
Nasza przestrzeń życiowa jest naszym centrum (obojętne gdzie jesteśmy), bo
pole, które nas otacza idzie z nami. Przy otwartym sercu jesteśmy bardziej narażeni.
Gdy jesteśmy w energii emocji to nasze odczucia są przytłumione i nie odbieramy
sygnałów z Góry, nie umiemy się odnaleźć, a gdy nad emocjami zapanujemy, to jest
jeszcze energia myśli i energia systemu. Jak mamy cele sprzeczne z celami systemu
to trudno je osiągnąć. Wzrastają, zaczynamy panować nad emocjami,
podporządkowujemy sobie umysł. Gdy uruchamiamy wolę i siły ducha, jak
zjednoczymy się z duchem, możemy „wyskoczyć” z tego filmu, obudzić się we
własnym Duchu, a wtedy można stanąć z boku i obserwować wszystkie sceny (jest
dystans i świadomość, która obserwuje)
- Duch posługuje się innym Prawem. Pierwotni ludzie byli czyści, cały czas
połączeni z Duchem. Mieli Prawo Duchowe w sobie wyrażone, ale pierwotny
scenariusz został wypaczony. Dlatego przychodzą Powróceni, Schodzący, Zstępujący,
by zmienić warunki energetyczne.
Panowie Przekształceń Planetarnych mają za zadanie zablokowanie kanałów
zejściowych Szatana, by można było zmienić system. Gdy połączymy się z Duchem
(wyskoczymy z filmu) to zobaczymy, że można dojść do kreacji istnienia.
Kreacja to wykreowanie siebie w nowobudowanym naszym świecie. Ważne
jest osiąganie celu. Życie jest głównym celem.

- Jeśli jesteśmy w Mieście Rzeczywistości, mając marzenia i moc możemy zapisywać
tylko to o co nam chodzi – i staje się gdy mamy odpowiednie ciśnienie duchowe i
energetyczne.
W Bibliotece Wiedzy:
- 6-ty poziom to ostatnie drzwi,
- na 7-mym kreujemy tylko siebie. Tu zaczyna się nasza Moc.
- Poziom 8 – tu jest Ojciec,
- 9-10 PraOjciec, a
- 11 poziom zamyka wszystko – tu jest wszystko, co stworzył Praojciec, czyli
działanie, które jest najpotężniejsze.
Doświadczenie jest procesem, a tym procesem jest działanie.
Działanie z poziomu Ducha jest najpotężniejsze.
Działanie to najwyższa forma, bo dzięki niej powołane jest Istnienie. Klisze
są w Mieście Śmierci.
„Nie możesz oceniać naszego działania, ani swojego. Musisz pojąć, że
ocenianie zawęża nie tylko pojęcie mocy, ale i wymiar sprawczy (nie myśl jak to
powstaje, ma być). W ocenianiu zawarte są nie tyle powłoki umysłu, co piece
samogonu, czyli związki niepoprawnej dedukcji twórczej, która w zabarwieniu
energetycznym zaczyna tworzyć energię iluzji poprawności, która sama z siebie
tworzy produkt określający jego przyczyny powstania oraz charakter, choć samo jego
tworzenie może być zupełnie inne. Oznacza to, że wywołuje się skutek wynikły z
działania zupełnie innego niż to, które doprowadziło do jego powstania (nie
kombinować, ocenianie związane jest z niedowierzaniem). Tak powstały iluzje.
Rytuały stały się znane tylko wybranym, którzy się nimi posługują w osiąganiu
własnych celów (kto wie to szyfruje, by inny budząc się duchowo był w stanie je
odszyfrować.
Nie oceniając, niby nie chcąc poznać działania przyczyny i skutku, dociera
się do sedna (bo jestem w doświadczeniu), do ulgi, która wyraża się arytmetycznie
harmonią sfer (na tym oparte są węzły, one wymuszają działanie). Gdy więc
pozwalasz działać, stawać się czemuś w działaniu, nie tylko odczujesz - bo będziesz
doświadczającym - istnienie efektu działania, co i odkodujesz samo działanie, jak i
poznasz jego prawdziwy charakter (mamy uruchamiać działanie z poziomu PraSiły).
Pamiętaj, ocena ma postać parametru tzn. umysłu, który można zaszyfrować
w kodzie iluzji. Cała moralność to też ubogi kod, zaś działania na nim oparte
prowadzą jedynie na duchowe rubieże (system działa). Prawdziwe działanie nie
istnieje – bowiem istnieje. Nie istnieje jako efekt twego zamysłu, ale Ty istniejesz
jako element ruchu. Pozwól „czemuś” się stać, a odkryjesz, że to „coś” już istnieje,
bo wymusiło działanie, które sprowokowało ruch zezwoleńczy w Tobie (na skalach
najpierw przychodzą odpowiedzi i wymuszają w nas pytanie).
Na końcu doznasz oświecenia w doznaniu Istnienia (ja i działanie to jedno),
które poprzez Ciebie powołało Siebie korzystając z energii ruchu (kreacji). W
niedocenianiu, bez ogniskowania uwagi umysłu świadomość doznaje stanu istnienia
poprzez kotwiczenie się w Oceanie Ducha Świętego.

Tak, więc to Ocean swoim ciśnieniem uruchamia całość z woli Ojca poprzez
ruch zainicjowany przez Ciebie. A skoro Ojciec jest w Tobie i w tych cząstkach, bo się
budzą, oznacza to, iż ty. twoje działanie, a więc ruch i jego skutek powstały prędzej
w zamyśle Ojca, a więc są prawdą wyrażona w energetycznej rzeczywistości, także
poprzez Ciebie (czyli to, do czego dążę i tak już jest, ale my doświadczamy tego
energetycznie w życiu)”.
Jak mam moc i idę do Miasta Śmierci – a tam są klisze – czyli powołuje
Istnienie, a działanie i tak będzie przez to Istnienie uruchomione, tzn. zostało
zapisane, ale my i tak doznamy cudu tego doświadczenia.
„Uwierz, więc, że wykonujesz wolę Ojca w tej samej chwili, gdy pojawia
się w Tobie zamysł działania w celu wywołania odpowiedniego skutku”
- Nigdy nie szkodzimy drugiemu człowiekowi w myśli, słowie i czynie, czyli nie
zamykamy mu drogi do wolności.
- Wszystko już jest, staje się, gdy mam moc, ale nie wolno mi wejść w dzień
wczorajszy z poziomu umysłu (w negatywne emocje)
„A skoro tak, to, co może przeszkodzić działaniu – ruch, umysł, to cena, która
w iluzji osłabia Wolę Ojca. Nie oceniaj, tylko odwzorowuj sobą Wolę Ojca, czuj ją
błogosławiąc zmiany, które zmianami nie są, bowiem Cel Ojca więcej znaczy niż
cokolwiek powoływanego bez jego mocy. Kto odkryje w sobie bezoceniające pasma
snu, ten w działaniu przypomni tylko to, co się już stało i czego nikt i nic nie potrafi
zmienić. Śnij, więc snem Ojca, a znajdziesz spokój, śnij, a zapomnisz o Ojcu i sobie,
bo, po co śnić o sobie (już jesteśmy blisko lub wchodzimy w pożegnanie z sobą
samym i zaczyna się nowy człowiek). My doznajemy radości dokonywania wyborów,
bo tylko to nas kształtuje, bo skoro będzie to znaczy, że jest i tak. To, co my tutaj
tworzymy i tak jest (w śnie Ojca), ale my doświadczamy radości”.
Modlitwa Białych Braci – to, co było i tak będzie, a to, czego nie ma też będzie.
Poziom 11 Biblioteki Wiedzy - czyli to, co nas kształtuje to działanie.
DZIAŁANIE jest duchowe, a w świecie energetycznym wyraża się jako proces. W
ODŚw. i tak to jest, jest to czarne, bo nałożonych jest na siebie wiele obrazów,
wymiarów, lustro tez jest czarne. W zależności od Mocy Duchowej włącza się
światełko i widzę tu, gdzie jest ta lampa duchowa, zależy to od poziomu głębi, mocy.
Dwie osoby w tym samym miejscu widzą, co innego (głębia). My wyłapujemy jakiś
element, tylko nie pojmując istoty całości nie dostrzegamy niuansów stwarzania
nowych części w łańcuchu przyczyn i skutków. Na tym poziomie to się zwyczajnie
widzi. Ten poziom to Istnienie. Tu ukryto modlitwę o działanie, która mówi, wprost,
że: „to, co na górze to i na dole…..” bowiem się już zawarło, a przed ludzkim
głównym postrzeganiem manifestuje się stawaniem się.
Gdy poznasz sekret działania, gdy odczujesz jego ruch, wybiegniesz w
przyszłość, bo pieczęć Boska w swym rozproszeniu ukaże Ci związki zamysłu jako
wspólne połączenie zamysłu ze skutkiem wraz z odwrotnością tego stanu, gdzie

skutek, czyli Istnienie wymusza swe powstanie w działaniu, bowiem „wszystko” i
„nic” stanowi z woli Ducha Czasu grę w ODŚw. Graj, więc w działanie, baw się nim, a
koło skutku i przyczyny wyprowadzi Cię w szerokie morze niezmierzonych możliwości.
Stań się działaniem, albo pozwól mu wykorzystać cię jako ogniwo w swym ruchu, a
zapanujesz nad Kreacją, co siłą Ducha spełni marzenia twej Woli. Pozwól stać się
miłości, pozwól stać się zdrowiu i szczęściu, a one poprzez Ciebie się objawią,
ponieważ i tak istnieją (Energia Zrodzenia, moc życia i śmierci – pozwól się temu
stać).
Moc Ducha to nic innego jak odtworzenie tego, co jest. Jeśli w lustrze
przeznaczenia zobaczymy to, co chcemy by się stało, to się stanie. Samo zaś
odtwarzanie tego, co jest nazywamy kreacją, a to, co jest istnieniem, a to, co
istnieje, co w Duchu Czasu wyłoni się dla Ciebie jutro, to już jest, a jest, dlatego, że
Ty jesteś. Bez Ciebie to, co istnieje, nie istnieje, bo i ty istniejesz jako jego element
sprawczy.
Gdy ktoś dociera do ODŚw, gdy ktoś unosi ręce pozwalając objawić się temu,
co jest, ten jest sprawcą przejawienia się tego, co z woli Ojca i tak już zostało
stworzone. Nie ociągaj się, więc z działaniem, bo działanie dla Ducha to nie proces,
ale prawo powoływania tego, co i tak już jest (trzeba tylko uruchomić zaufanie,
pozwolić zaistnieć cudowi). Zważ jednak, byś prosił po zaufaniu Ojca, a nie po krzyku
mewy, co ledwie czasem wabić się może potrafi, Ocean, bowiem należy do Ciebie,
zawiera się w Tobie, a Ty w nim, więc jak mewa na niebie nie krzycz na samego
siebie.
Działanie jest wszystkim, co masz (działać można fizycznie, energetycznie,
duchowo i po Duchu Całości, istnienie jest po Duchu i Duchu Całości), w nim istnieje
wszystko. To Istnienie powołało działanie, którego jesteś elementem, by samo stało
się w odbiciu swego echa.
Ty, działanie i istnienie wynikłe z działania jesteście jednym i tym samym. Gdy
siebie dostrzeżesz, dostrzeżesz też pozostałe elementy tej gry sił duchowych, które
Ty nazywasz życiem, a my snem Ojca. Zawierz temu snu, a zawierzysz samemu
Istnieniu. Kolejność tych elementów, wnikanie w to, co było pierwsze - · działanie czy
Istnienie, czy ty w rzekomym procesie istnienia nie ma sensu, bo dla Ducha istnieje
wszystko w tym samym czasie.
Niech Cię jednak Twoja logika tu nie zwiedzie, gdyż dla Ciebie czas ma
znaczenie i nie widząc efektu działania mógłbyś się nabrać nawet na to, że nie
istniejesz. By nie wikłać się w grę umysłu, odczuj działanie, a odczujesz jednocześnie
skutek tej gry pozorów jak i siebie. Ćwicz, więc siebie, a wyćwiczysz Istnienie.
Proces działania nie istnieje, bo to przejaw ledwie tego, co jest, a jesteś ty i
To, co Cię powołało, czyli istnienie czegoś, co było, jest i będzie, ale to pozornie się
stało, bo przed Tobą było ukryte bez działania. Tak, więc, pozornie nieistniejące
działa, jest dla Ciebie wielką siłą sprawczą, jest mocą tworzenia, bez której nie
dostrzeżesz tego, co jest. Po to bez działania sięgnąć też nie potrafisz. Więc wierz w
nieistniejące działanie, jak taki Twój kaprys, a osiągniesz też wszystko, bo to i tak

jest. Bacz tylko, byś miał dosyć sił duchowych na zapisanie w sobie tego, co i tak
jest. One (zapisy) są Ci potrzebne do udźwignięcia i kontynuowania zabawy w
odtwarzanie darów w ODŚw. (od mocy duchowej).
Dlatego lustro przeznaczenia jest doskonale czarne i doskonale martwe. Jest
całym Twoim marzeniem, ale ożywić je może jedynie duchowa siła, gdyż to ona
odbiera dary radując te mało widzące oczy (a ciśnienie światłości dziś i w nas
wzrośnie).
- Miasto Rzeczywistości ma trzy odsłony:
- energetyczną
- duchową (tu jest poczekalnia, albo Planeta Dusz)
- boską, która pozwala Ojcu wejść w całość
- Litość jest słabością ducha, który ukrywa pod nią brak więzi z drugą duszą, a z jej
pominięciem litość wyraża się jako cud energetyczny w ludzkim umyśle. Tylko
współodczuwanie jest czyste i prawdziwe duchowo.
Można ludziom wskazać sposoby wyjścia z impasu i czasem im pomóc, ale nic
nie wolno za nich robić, bo okrada się ich z własnego duchowego i energetycznego
doświadczenia. Dla Nas litość to pomyłka odciętego, od Duszy Ducha, to
złodziejstwo.
Współodczuwaj, ale nie lituj się, tylko dzielnie wskazuj drogi wyjścia,
dorośnij do tego by być Bogiem.
- Nie masz mocy, nie masz woli, nie masz woli nie masz mocy.
- Miasto Rzeczywistości zostało zbudowane na śnie Ojca, ale z niego nie wyrosło.
Wyrosło z ruchu w ODŚw. który zainicjował Jego Syn Elohin, a przyoblekł w formę
Duch Stwórca Zorin.
Ma ono:
- 3 poziomy pojmowania
- 6 obszarów doświadczania
- szereg odcieni zrozumienia
które my grupujemy na żywe i martwe, choć w ruchu, symbolizują odcięcie miłości,
nadrzędnej wartości w kosmosie.
Poziomy pojmowania – fizyczny, duchowy, boski
Obszary doświadczenia:
- płynna - Praenergii
- stały – pozory ducha
- zwarty – duchowy
- ocieplony
- ambiwalentny, czyli szukający i odrzucający moc
- mocny – posługujący się mocą
- zstępujący, czyli będący indywidualnym przejawieniem się mocy
- martwy
- mocny – posługujący się mocą
- zstępujący, czyli będący indywidualnym przejawieniem się mocy
- martwy

- płomienny, bo moc jest zbędna w obliczu prawdy o miłości. Istota ludzka nie
tylko żyje w akordzie energii stwórczych, ale i w ich wibracjach ustawicznie ginie,
życie jest, bowiem stałym procesem budowania siebie z akordów, jakimi Stwórcy
poznają Wiekuistość.
Dlatego należy zwracać uwagę na to, by fizyczność nie uprowadziła Duszy, nie
pociągnęła za sobą Ducha, który wtedy ginie.
Pozbawiona jego wsparcia dusza na stałe wiąże z siłami, które nią się wysługują po
wsze czasy. Dusza bez przewodnictwa Ducha istnieć nie może, a ponieważ ma
wartość energetyczną, kształtujące ją wibracje, czyli po śmierci trzymające ją w
ryzach ciała fizycznego, wyznaczają jej potem obszar istnienia.
- Z pieczęci po rozproszeniu wyłania się Duch Czasu, który zakłóca czas trwania
posłańca boskiego (PBZ w sztabie Dowodzenia daje pieczęcie, tymi pieczęciami
wejdzie się kanały. W Mieście Rzeczywistości dostając pieczęć, to tak jakby się
rozświetliło coś i widać, co można zrobić. Ponieważ działanie mamy w sobie to
pieczęć nie jest potrzebna przy działaniu. Natomiast działanie ma cząstki
energetyczne, więc można je przekazać jako pieczęć komuś (drugiej osobie).
- Zaufanie Ojca odczuwa się jako stan zawieszenia. Jego najlepszym dla nas
wyborem jest odczucie zawierzenia Ojcu (jeśli nie odczujemy Boga w sobie, nie
zawierzymy mu, nie odczujemy tego). Zaufanie wobec wszystkiego, co prawdziwe w
Ojcu i w działaniu zawarte.
- Musimy zapanować nad energią emocji, myślami i systemem programującym:
- emocje - panujemy, gdy mamy 8 w ciśnieniu światłości
- myśli – panujemy, gdy mamy 9 w ciśnieniu światłości
- system programujący – wyłamujemy się z niego przy 16 w EJ i 11 w C.Świ
- Od strony ruchu mamy poziomy:
1. wstępne poznanie Całości – ruch wstępnego poznania Całości na zewnątrz
2. ruch poznania siebie do wewnątrz
3. ruch poznania – jest to wyjście ponad siebie fizycznego ponad czas i
przestrzeń, tu energia wraca do nas i od nas płynie.
Jak ruch w „1” jest silny, to możemy osiągnąć 5-6 w Ciśnieniu Światłości i odwrotnie
Przy „2” wymagany 9 poziom Ciśnienia w Światłości
Przy „3” wymagany 16 poziom
- Gdy wzrastamy, to cała nasza Istota ściera się z przeciwnościami.
Błędy w Macierzy kasuje poziom Posłanego
Błędy w DNA – niszczą pasma istnienia z energii mroźnej.
Galareta działa do 8 poziomu w C.Św. lub 15 w EJ
Węzły karmiczne kasuje 15 w EJ lub 9 w C.Św (tu trzeba otworzyć kanał na zejście
przez nas kogoś z Góry, kto skasuje węzły karmiczne).
- Przy 13 w C.Św. lub w 16 w EJ świadomość podporządkowuje sobie umysł.
- Nici działają same przy aktywnym celu od 9 – 10 w EJ lub 6 w C.Św.
- Moc duchowa realizuje to, co jest w myśleniu (cel). Moc Energetyczna w pełni

działa w 9 w ciśnieniu św. lub 16 w EJ.
- W Przestrzeń Odrodzenia można wejść przy 18 w EJ – tam gdzie czysty duch ludzki.
- Umysł ostatecznie odchodzi na 15 w EJ lub 13 w C.Św.
- Świadomość podporządkowuje umysł korzystając z logiki po 4 Chrzcie tj 15 w EJ.
- Czysta Świadomość włącza się na trwałe w 16 CŚw lub 18 w EJ
- O mocy świadczy przepływ Boga w człowieku i odczucie Jego Obecności, a więc
własnej mocy. Im te dwa parametry są wyższe, tym skuteczniejsze działanie, a
wszystko po to, by cel wynikał ze skutku a skutek z celu, by oczyścić to, co już
zostało zrobione.
- Jezus nie grał w dobro i zło, bo zawarł się we własnym Duchu, realizował życie i
wolą cel własny.
- Na obszarze planety władzę może mieć jedynie Posłany Świetlisty. Władzę
energetyczną nad życiem na ziemi daje moc Archanioła lub 119 C.Św.
- Siła Wyższa – energetyczna i duchowa, przenika, wspiera i modyfikuje tylko tych,
którzy dokonali takiego wyboru i trwają przy nim z poziomu chrztu.
Modlitwa:
Oddychanie energetyczne jest podstawą życia biologicznego, tlen jest podstawą
życia fizycznego.
- wdech – z nóg do góry, do płuc
- wydech – w nogi
Oddech energetyczny wiąże się z DNA.
Oddech duchowy wiąże się z Macierzą.
Oddech duchowy to 4-ty czakram, oko świadomości. Nie jest wyczuwalny fizycznie,
to jest stan, stan rozpromieniowywania się i rozpromienienia. Najpierw musi być:
1. rozpromienienie
a potem
2. rozpromieniowywanie
Ad1. Przy wciąganiu wchodzą wszystkie działania energetyczne, to działanie w tym
zawarte, oddech jest działaniem, jest jednym i tym samym.
Ad2. Przy wydychaniu (w nogi) idzie działanie Jezusowe.
Ten, kto jest obudzony na tym poziomie potrafi uruchomić w działaniu Istnienie.
Przyjmujemy chleb od Jezusa i będziemy materializować.
Przywoływanie w nas początku, reinkarnacja

W śnie Ojca było też jego osobiste uczestnictwo w prowadzeniu nas ku wolności .
Ten, za kogo teraz Ojciec założy (zaręczy) będzie błogosławiony w Jego Imieniu w
sensie po Jego Imieniu.
Każda nasza cząstka ma takie znaczenie jak całość. Mamy zacząć działanie – nie
istnieje, ale istnieje w tej rzeczywistości jako proces, natomiast Duch wie, że i tak to
istnieje we śnie Ojca. My będziemy powoływać Istnienie.
- wszystkie nasze części są równoważne sobie – ciało fizyczne, dusza, duch
- wszystko, co było nie ma znaczenia, choć jest zapisane, ale trzeba je energetycznie
uprzątnąć, bo jesteśmy przez to ukształtowani, wypełnieni. Przypominając sobie
trudne sytuacje bez emocji, łatwiej je można zmienić (w naszym filmie)
- ustawia się nam umysł, jest zogniskowany między brwiami
- Światłość doprowadza do tego, że świadomość przejmuje całą naszą Istotę,
pozostaje z umysłu tylko logika. Oznacza to, że będziemy bardziej „ludzcy”. Przez
duchowość chcieliśmy odkryć, co i tak w nas jest, czyli poprawność fizyczną,
duszebną, i duchową tu i teraz.
Szukaliśmy tego, co i tak już jest, ale dzięki tym poszukiwaniom, przy dokonywaniu
wyborów, mogliśmy odnaleźć się jako ludzie. Człowiek nie modyfikowany przez
ciemność jest dobry, mówiący – bracia i siostry wspólnie budujemy. Nie majątek i
posiadanie ma znaczenie, ale doświadczenie Boga w nas i w drugim człowieku. Do
grobu zabierzemy tylko prawdę o nas samych, prawdę o energetycznym i duchowym
wymiarze. Kto dostrzeże to przed śmiercią, ten podąży za życiem i Bogiem i
prowadzić go będzie działanie.
- Świątynia Serca dosięgnie dziś świadomość każdego człowieka. Nie musimy
podążać do Boga, jeśli go w sercu odnajdziemy. A jak go odnajdziemy, pokochamy,
będziemy szczęśliwi.
Z Ducha Św. się wyłoniłeś, do Ducha Św. powrócisz, na powrót przez Niego
zostaniesz wciągnięty.
-

Kto tu dotarł, ma pieczęć przywołania
Poznajemy tu samych siebie
Została w nas obudzona Moc Stwórcza
Będziemy informowani, co w danej chwili jest dla nas najkorzystniejsze. Będziemy
robić tak jak nam podpowiadają.
- Uczcie się dokonywać zmian, wyboru, powoływania drobnych istnień – myśl, słowo
i czyn
- Obserwować, bo będziemy mieć podwójne i potrójne widzenie. Będziemy widzieć
przeszłość i przyszłość .
- Zespolenie siebie, całkowite zamknięcie siebie.
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- od niedzieli (dziś) obowiązuje nas prawda o sobie.
- możemy już wstawiać Świetlisty Punkt na trwałe, daje on większą ochronę
- CHRZEST obliguje Górę do pomocy, ale trzeba trwać w czystości. Chrzest to grób
dla człowieka znieprawionego
- Jest nieskończona ilość wariantów w filmie Boga, ale to my dokonujemy wyborów,
my się stajemy tacy, jacy jesteśmy w filmie. Duch Ludzki jest ponad filmem, ale
musi wzrastać, doskonalić się. Przy 179 poziomie Duch wyskakuje z filmu, nie
musimy poznawać kolejnych ról. Duch jest już z Ojcem.
Gdy Dusza mocno się znieprawi to przechodzi w obszary oczyszczenia, odetnie
się od własnego Ducha, duch przestaje istnieć, rozprasza się i wraca do Boga. Dusza
istnieje i wchodzi w świat PTP. Tutaj jest walka o Dusze, bo Dusze cierpią.
- Tu jest „film” – umysłowi nim żyją.
- Podświadomość to zapis emocji
- Umysł i świadomość istnieją równocześnie w jądrze Duszy. Gdy
świadomość przejmuje kontrolę nad całością to ona przeskakuje do przeszłości, ale
widzi tylko fakty, a nie emocje.
Stworzyć nowy świat, zagrać w swoim wewnętrznym filmie, ukształtować się na
nowo, zagrać inną rolę – to nasza praca nad sobą.
Istniejemy teraz, bo istnieje doświadczenie i nic więcej. Teraz mogę
stworzyć nowy film, własny, by kreować nową rzeczywistość, swoje człowieczeństwo.
Tym rządzi Opiekun, Przewodnicy i pomogą zrozumieć, kim jestem. Tworzyć nowe
cele.
By cokolwiek stało się prawdą to trzeba to przeżyć.
Zaistnieje to tylko tu, bo Duch nie jest w stanie przeżyć doświadczeń energetycznych
(bo jest duchowy, a nie energetyczny). W świecie duchowym wszyscy pragną
doświadczeń energetycznych. To, co my tutaj zapiszemy energetycznie na trwałe
staje się umiejętnością Ducha. Sceny z tego życia w nim żyją i Duch może je
odtwarzać, a jak się połączymy z Duchem Całości może odtwarzać sceny z
wszystkiego.
- Tu ścieramy się z energiami innych ludzi.
- Moc mówi nam, na jakim poziomie uzyskujemy otwarcie serca, świadczy o tym, co
moczmy zrobić.
- Realizując nasze cele możemy zbadać w ilu % energia nas sama niesie – zależy to
od naszej przestrzeni życiowej i ciśnienia w miejscu.
- Co zrobić, by osiągnąć cele?

W Bibliotece Wiedzy istnieje poziom 11, a w nim jest Działanie (Katowice 03
lipca strona 37). Działanie istnieje, bo wymusza proces w świecie energetycznym, ale
tak naprawdę nie istnieje, jest tylko wyborem.
Do działania musi być moc, wola, kreacja..
Moc musi być obudzona, czyli przygotowana energetyka.
ISTNIENIE – jest formą ataku energetycznego zabawiającego się twórczego
umysłu Wszechrzeczy. Jest i nim samym jak i wyrazem zawartej w nim samym
zdolności twórczej zwanej Urzeczywistnionym Obrazem Snu. W tym kontekście, tak
istnienie obrazu snu jak i samego snu jest tożsame i zwyczajne, będące dla Umysłu
Wszechrzeczy, czyli Nadrzędnej Inteligencji jednym i tym samym. Nie ma tu
znaczenia czy Twórczy Umysł został przyobleczony w obraz, czy też pozostał
zapisany w formie postrzegania wewnętrznego zwanego potocznie marzeniem.
Tak świat rzeczywisty jak i rzeczywistość marzenia, jest w doświadczeniu
duchowym tą samą wartością. Jest jednak, czym innym dla ruchu cząstek
energetycznych, które są jedną z form snu rzeczywistości. Dla tych cząstek ma to
znaczenie, gdyż są one obrazem, a więc snem, w którym cząstki śnią o sobie. Chcąc
dostać się do obrazu, czyli zejść w formę energetyczną, Duch nie musi nic czynić,
gdyż cząstki są zawarte w Jego Śnie. Same zaś cząstki energetyczne uczestniczą w
doświadczeniu Ducha, gdyż przeżywają istnienie tego samego – choć Duchem nie są.
Skondensowana forma cząstek, zwana materią, zawiera w sobie ten sam paradygmat
poznania, wzrostu i pojmowania, który został Duchem wyrażony w bardziej ruchliwej
powłoce obrazu, gdyż energia i materia jest dla Ducha tym samym – jego
energetycznym snem (a skoro Duch tutaj schodzi, to to, co chcemy, musi się
przejawić, ale Duch decyduje o tym). Gdy Duch mocą swej kreacji stworzy jakiś
obraz, może on przybrać formę energetycznego Istnienia, jeśli w Duchu zostaną
wyrażone trzy zasady:
- zasada utrzymania obrazu (kreacja – jest i koniec)
- zasada stopienia obrazu z całością (przenoszę do filmu)
- zasada ujednolicania wizji w ziarnach duszy będącej tworzywem, a zarazem
pomostem utrzymującym energetyczny obraz snu (żyć marzeniami – tylko).
Dlatego tak świadomość jak i umysł mogą w pewnych okolicznościach dokonywać
cudu materialnego istnienia, jeśli tylko Wyższa Inteligencja zechce w tym
uczestniczyć.
Ludzki, czysty Duch potrafi być dla siebie także wyższą inteligencją o ile jest
zjednoczony z Twórczym Umysłem Wszechrzeczy (tu zawarte są wszystkie warianty).
Tak, więc obudzona Dusza i Duch w odrodzonej Istocie Ludzkiej potrafią tworzyć
energetyczny obraz snu własnego (marzenia) o ile wyrazi na to zgodę Duch Całości.
ISTNIENIE ma trzy formy przejawienia się w energetycznej rzeczywistości:
- materialna
- duszebna – czyli energetyczno-duchowa
- duchowa – gdzie duchowa forma jest idealnym przejawieniem się w
ducha w energetycznym doświadczeniu, co nie jest dane
w samym założeniu twórczym snu.

Gdy Istota Ludzka pozna mechanizm kreacji i doprowadzi do całkowitego
zjednoczenia się w Trzonie Duchowym, a więc obudzi Ducha i jego energetyczny
obraz, wówczas zyskuje możliwość pełnej kreacji siebie w energetycznej przestrzeni
życiowej. Gdy Duch zyska też zezwolenie innych Istot Ludzkich na poziomie Ducha do
działań modyfikujących i ich przestrzenie życiowe, może wpływać na ich los oraz na
niższe struktury energetyczne – w tym na ciało. Doświadczanie przeciwieństw nie ma
nic wspólnego z cierpieniem, tylko nam się to wmawia.
Ale gdy Istota Ludzka zespoli się z Duchem Całości, to po jego zezwoleniu i po
jego doświadczeniu uczestniczy w zmianach, które są i Jego, Ducha Całości i jej po
Duchu snem, ale gdy Istota Ludzka obudzi się na poziomie Ducha Całości i sama
sobie nadaje mocą kreacji zezwolenie na istnienie rzeczy czy zmian w istniejącej
przestrzeni życiowej, które dla Istoty Ludzkiej obudzonej na niższych poziomach są w
ogóle, albo tylko częściowo dostępne (patrz wyjaśnienie Rusinowice 16.05 str 20.)
Duch Całości nigdy we śnie nie występuje przeciwko sobie, a więc i
zawartym w sobie Istotom Ludzkim, gdyż kieruje się w swych wyborach wspólnym
dobrem, a więc własnym i ogółu. Duch zawsze wie, co jest dobre, a co złe,
Dusza się tego domyśla, a człowiek jedynie doświadcza walki sił, które go
kształtują na poziomie energetycznych wyborów. Oddaj Duchowi Całości
siebie, a zbawisz od błędów i niepewności sen o samym sobie. Zacznij ćwiczyć
sztukę powoływania istnienia (marzenie jest sztuką) w drobnych doświadczeniach,
każdorazowo oddając je Ojcu, a więc Duchowi Całości i obserwuj, co On uzna za
najważniejsze, jaki obraz będzie miał jego sen w energetycznym wyrazie (czyli w
naszych losach)
- Wybieram Istnienie i to się staje
- Istnienia nie trzeba uruchamiać, chodzi o doświadczenie. Wszystko jest
doświadczeniem Ducha, ale dobrze zapisać doświadczeniem energetycznym te
kroki, bo to cudowny sen, film, księga.
- Nauka w 80% określa iluzję.
LUSTRO PRZEZNACZENIA – to blat doskonale czarny, równy, na fundamencie.
Doskonale odbija to, co na Górze i na dole. Jeśli w tym lustrze dojrzysz „coś”, to, co
jest tu doskonałe – jest doskonałe i tam. Ważne jest tylko, jaką ma się moc, by w
tym lustrze „to” zapisać. Jeśli w tym lustrze dojrzysz coś na powierzchni - tak jakby
się wyłaniało- to będzie. Lustro Przeznaczenia jest martwym stanem, jest stagnacją.
Jest czarnym kryształem o powierzchni doskonałej, który odbija obraz nam
narzucony w niezmiennej postaci pozwalając kreacji tu w przestrzeniach
energetycznych, energetycznych ruchu, przy pomocy sił duchowych stworzyć
(tworzyć). Ale aby tak się stało, obraz duchowy i energetyczny człowieka, który
zapisuje ten obiekt, cel w LP nie może w swej kreacji i ekspresji osłabić (obrazu).
Moc musi zostać utrzymana.
Kto dotrze o własnych siłach do Lustra Prawdy, przed tym rozciągają się
nieograniczone możliwości, a Duch jego ku Ojcu wręcz wzlecieć potrafi.
To najważniejsze stacje na drodze do wolności i wiekuistej radości.

- MIASTO RZECZYWISTOŚCI zostało zbudowane w śnie Ojca (mowa o
Prapoczątku), ale z Niego nie wyrosło. Wyrosło z ruchu w Oceanie Ducha Świętego,
który zainicjował Jego Syn Elohin.
- DUCH LUDZKI – to dziecko, piękne z pięknymi czarnymi oczami, jest zależny od
Matki – Ducha Świętego, o ogromnej wiedzy. Wiek ok. 0,5 roku, mówi jak Duch,
wygląda w skali kosmicznej w starości (?), ale to potęga. Duch w nas widzi samego
siebie.
- EGZAMIN – odbędzie się w Sanktuarium Prawdy – tam PBZ, lub w Wieczerniku –
oceny od 1 do 7 pkt.
Egzamin zdawać będziemy z:
1. materializacji
2. uzdrawiania – podwójny:
- jako kanał dla tamtej Mocy, czyli my jesteśmy światłem, a Światłość przez
nas działa.
- sami działamy (nie ma nikogo prócz nas) i to jest najpotężniejsze
działanie u tych, którzy obudzili się w Duchu. Jak budzi się Duch w swojej
roli tzn. że ma w sobie wszystko uruchomione – Duch został stworzony na
obraz i podobieństwo Boże.
3. kreacji i Istnienia
Można w dowolnym czasie w Wieczerniku poprosić o testy.
- Sprawdzać miłość do Ojca – obowiązuje nas poziom 7
Gdy odczujemy poziom Ducha, podniesie się poziom miłości do Ojca.
- Aktywny cel, życie marzeniami
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- Gdy gramy role nie wiedząc o tym, powodujemy naszą postawą zmiany w eterze.
Eter to lepiszcze, które sprawia, że ciało energetyczne, które jest podstawą połowy
Duszy, łączy się z ciałem fizycznym. Dusza musi mieć wibracje naszej Rzeczywistości.
Miasto Rzeczywistości, a w nim Ojciec czeka na dziecko, które obudzone,
wykształcone w pełni duchowo, sprawne zjawi się przy Jego boku i już w duchowych
przestrzeniach poza filmem będzie się rozwijać (pow. 170 poziomu). Tam nie ma
cząstek energetycznych. W Mieście Rzeczywistości energie układają się pasmami, są
gęste. Duch musi wejść w ciało fizyczne, bo jest ono tak gęste, że panuje nad
energią. Gdyby Dusza się tu znalazła bez ciała fizycznego, to te energie pochłonęłyby
ją, dlatego (dzięki powłoce eterycznej) dostała możliwość kontroli ciała fizycznego,
ale Dusza w ciele na tej Planecie nie przebywa. Jest ona powyżej ciała fizycznego i
dzięki temu panujemy nad energiami emocji, myśli – i to jest podstawa do
wzrastania.
- Dzięki przeciwieństwom doświadczamy pozornej walki sił, a to powoduje
wzrastanie. Istota Ludzka ma możliwość kontaktowania się ze swoim Duchem, od
niego otrzymuje pewne dyrektywy n- to jest budzenie się w sobie. Na tym poziomie
istnieje intuicja duchowa i przy zjednoczeniu się w trzonie duchowym Istota czuje, co
jest poprawne, a co nie. Nie występuje przeciw drugiemu człowiekowi - a więc Bogu.
Natomiast u nas jest odcięcie od własnego Ducha (w tej Rzeczywistości) i można go
zmamić iluzją innej rzeczywistości.
- To, co jest zapisane w pasmach energetycznych Duszy, jest po części nieprawdą.
Np. „sport to zdrowie” – to jest fizyczna wykańczalnia człowieka, to zło zręcznie
zakamuflowane, wyzwalające tyle złych emocji w człowieku, co kiedyś wojny.
- Odczuwanie jedności i miłości z drugim człowiekiem ma być w 100% - i z Bogiem
też
- Dusza znieprawiona, po śmierci nie może istnieć w naszej Rzeczywistości, jest
oddzielona od Ducha i idzie do Prawa Totalnego Podporządkowania.
- W relacje z drugim człowiekiem nie wolno wchodzić z emocjami i negatywnym
myśleniem, ale z uczuciem i świadomościowo.
- Ważny jest wysoki poziom energetyczny. Energiami komunikujemy się z innymi
ludźmi. W naszym biopolu ma być Światło.
- Na poziomie 9 rodzi się sprawiedliwość duchowa.
Poziom 15 to łączenie się ze Światem Duchowym
Poziom 14 – zrozumienie (bycie w słowie, pojmowaniu i doświadczaniu, tu pojawia
się Prawda (od 4-tego Chrztu).

PRAWDA jest logiką bez emocji, chorych myśli, oglądanie tego, co jest. Jest możliwa
tylko wtedy, gdy budzimy się z poziomu Ducha, jednoczymy się w trzonie duchowym.
Gdy zjednoczymy się z własnym Duchem to Prawda jest stanem – JESTEM.
- Nasza Planeta jest Strefą Mroku, ciśnienie jest z Energii Przeciwnej.
- Prawdziwe otwieranie czakramów – to otwarcie serca
SAMOOPĘTANIE EMOCJONALNE – gdy przez przyzwyczajenia i zdarzenia w
naszym życiu nie potrafimy o niczym innym myśleć.
SAMOOPĘTANIE MYŚLOWE – te myśli to tylko programy, ale Istoty które je
roznoszą to myślące energie (robactwo energetyczne) – a produkujemy je My np.
nienawiścią.
UMYSŁ – to zapis emocji, dzięki czemu zaczynamy odczuwać jedność z drugim
człowiekiem i ją zapisywać. Problem w tym, że zapisujemy wg. Prawa Systemowego a to nie jest poprawne.
LUSTRO CZASU obowiązuje Istotę Schodzącą, bo musi ona to ze swego poziomu
widzieć i nie dopuścić, by umysł sprawił, że to wszystko przepojone jest energią
emocji.
Budząc się duchowo nie pozwalamy, by naszą postawę kształtowały energie myśli
i emocji (galareta również). To, co nas kształtuje, nie istnieje. Przeszłość nie istnieje,
ale jeśli nią żyjemy, to ona nas kształtuje.
Węzeł Karmiczny blokuje naszą przestrzeń życiową. Po skasowaniu rodzi się
samorealizacja.
Przestrzeń działania zależy od naszego poziomu duchowego i ciśnienia.
„Pęcznienie Światłem” (rozświetlanie) jak i „Puchnięcie Złem” zagęszcza
określone wibracje, przez co poziom wibracji o innej energii zacznie spadać (jedni i
drudzy zagęszczają przestrzeń). Z tym wiąże się spadek mocy, inteligencja i szansa
nie tylko na skuteczne działanie, ale i na tzw. korzystne działanie.
Gdy generujemy tylko uczucia, to wypełnia nas Energia Zupełna.
Gęstość energii myśli i emocji w 70% decyduje o energii biopola.
- Jak widzimy agresję, należy uruchomić energię i zmienić przed sobą całe pole.
Zrobić to wcześniej np. przed wejściem do urzędu.
- MACIERZ – zostaliśmy stworzeni jako wzorzec w Macierzy, wzorzec Adama i każdy
od niego pochodzi. Ewa pojawiła się w obszarze energetycznym jako funkcja
rozrodcza.
- DNA i ciało fizyczne to dwie części jednej całości. W DNA są przejścia w inne
wymiary i budzenie się Ojca i Boga w Człowieku.

- Energia ruchu jest pierwszym wpływem działania Cherubinków po uruchomieniu
miłości, one uruchamiają kolejne pasma – cała podstawa miłości oparta jest na
Pracząstce. Czwarta sferę ruchu postrzegamy jako istniejącą galaktykę. Dzięki niej
możliwe jest podłączenie nas po miejsca mocy. Współpracuje ona z czwartą strukturą
(tj. umysł i świadomość – warsztaty 11.04. str.18), która zawiera się w dolnych
rejestrach duszebnej świadomości, dzięki czemu człowiek potrafi wchodzić w inne
wymiary.
-Struktura 3 zwana podstawową dotyczy związków umysłu z całością człowieczych
członów i okalających go przestrzeni. To tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne
części – w ciało fizyczne, duchowe i ich związków z przestrzenią, a wiec z innymi
ludźmi. Tę strukturę siły ciemności wykorzystują do zapanowania nad człowiekiem.
- Struktura 5 jest Złotym Otokiem opasowującym czoło duchowe, a więc i cała Istotę
Ludzką (czapka niewidka dla sił ciemności)
- 6-ta sfera ruchu jest nowym modelem, który człowiek sobie wypracowuje na
różnych poziomach. To ona w swym aktywnym, twórczym wyrazie potrafi zmienić
cały obraz człowieka, ale dostęp do niej mają tylko ludzie ukierunkowani ku Górze,
tzn. otwarci w swej ufności na działanie Siły Wyższej. Kto tu dotrze, kto pozwoli na
kształtowanie swojego, nowego obrazu, ten nie musi zapoznawać się z działaniem
niższych struktur, są one automatycznie modelowane (to stawanie się).
- Po skasowaniu węzła karmicznego odblokowują się ośrodki mistyczne.
- „MOC jest zapisem pewnych umiejętności zawartych we wszystkich członach
energetycznych waszej Istoty, praw i zobowiązań duchowych, wejść i wyjść w
wielowymiarowe przestrzenie energetyczne oraz zejść czy sposobów, a raczej siły z
jaką Duch potrafi manifestować swoją obecność w świecie energetycznym oraz
objawień czyli wewnętrznej techniki za pomocą której, na swój osobliwy sposób,
Duch Ludzki wiążąc się z Całością duchową, potrafi w tej całości się odnaleźć. Tak
postawa energetyczna, tak zawarte w Istocie Ludzkiej prawa i moc objawiania się,
jak i sama idea stworzenia człowieka są osobliwym kodem zespalającym go z
Całością Wszechrzeczy.
Dla nas pojęcie mocy w ogóle nie istnieje, jak i dla człowieka materialnego nie
istnieje pojęcie mocy uderzenia ręką, bo wynika to nie z jakiejś nieistniejącej
nadnaturalnej siły, ale z wyćwiczenia ręki, techniki ułożenia palców, prędkości, z jaką
utwardzona pięść uderza w przeszkodę. Niemniej ową sprawczą technikę można
nazwać mocą, a nawet nadać jej określone parametry. Ta sama zasada obowiązuje
przy określaniu mocy duchowej, która nie istnieje, a jest zaledwie zręcznością
zebrania w działaniu całości Ludzkiej Istoty i jej umiejętności objawiania się tak w
obecności jak i uruchamianiu ruchu cząstek energetycznych. Jeśli ktoś potrafi zespolić
się na pewnym poziomie, poznać metodę samointegracji, wejść i wyjść objawianiu
się, ten sam model może zastosować u innych ucząc ich zarazem utrzymania owego
stanu mocy poprzez związki z Macierzą, poprzez zjednoczenie się z ich własnym
Duchem, co nazywamy tworzeniem się Trzonu Duchowego. Gdy więc ktoś moc
zmniejszy, uruchomi w was poprawność energetyczną i duchową oraz nauczy się
trwać w tym stanie - ten jest dla was wsparciem, które potrafi wyrwać was z

niewiedzy o samym sobie i z mroku własnej niemocy. Dlatego my, w swej podzięce
dla takich osób nazywamy ich Mocnymi lub Prowadzącymi. Gdy zaś takie osoby
zespolą się z techniką objawień z Ojcem, nazywamy ich Światłością, gdyż
odwzorowana technika duchowej i energetycznej doskonałości sama potrafi ustawić
poprawność innych Istot Ludzkich. Lecz, aby tak się stało, muszą oni, co wynika z
samej definicji techniki mocy, być zawarci w Pracząstce, czyli zespoleni z Praojcem.
Kto wyraża sobą moc Pracząstki ten zyskuje status Prowadzącego jako Drogi.
To jest wszystko, co swoją obecnością za czasów trwania w materii dokonać
potrafi. Sprawdzajcie więc, jakie Siły uczestniczą w tworzeniu mocy danego człowieka
i jaka jest jego poprawność energetyczna i duchowa, a wszystko pojmiecie nie tylko
o jego mocy, ale i o sile oddziaływania na innych (skala z poziomami duchowymi)”
- Jeśli wchodzimy z poznawania przeciwieństw w zaprzeczenia, pojawia się Głód
Autorytetu (i inne głody), iluzja
- Istnieje 16 tworzących struktur energetycznych świata:
- 8 - to energie
- 3 - to moce
- 1 – Praenergia
- 4 – są cząsteczkami Prawa, które są zawarte w Ojcu jako przyczyna Jego
powołania
- SEN OJCA – można też powiedzieć, że sama Pracząstka, że Świetlista Miłość
zawiera przyczynę powołania Ojca, bo tworzy w sobie owe Prawa – Prawo Wolności,
Istnienia, Tworzenia i Zmiany. Są i prawa pomniejsze, owe nadrzędne wspierające,
ale niewynikające bezpośrednio z przyczyny, ale ze skutków, jakie Główne Prawa i
przyczyna wywołują. Leżą one w gestii Ojca i Bogów, którzy nimi utrzymują w
gęstych wymiarach skutki działania Praw Głównych. Kto wiec w sobie wszystkie
Prawa wyrazi ten zaistnieje jako skutek i przyczyna, bo Miłością zawrze się we
wszystkim, także we własnym istnieniu. Człowiek w ogóle z żadnych praw korzystać
nie może, gdyż należą one do Stwórcy. Potrafi jednak posiąść pewne moce i
umiejętność posługiwania się różnymi energiami – o ile Siły Wyższe taki mechanizm
w nim uruchomią. Ale to, o czym mówimy, jest jedną z trzech form tworzących
hologram nadrzędny.
Sen Ojca jest zawsze zdublowany: to, co na Górze (co było w jego
zamyśle) - to i na dole oraz w zaprzeczeniu (film w PWW i PTP). Tak, więc to, co na
Górze i to, co na dole może istnieć w swoim zaprzeczeniu (jako hologram). Proces
ten nazywamy walką dobra i zła, albo raczej lustrem, w którym czas i przestrzeń są
umownym rozprzestrzenianiem się punktów - o ile w jednej rzeczywistości przybiera
to formę poznania poprzez przeciwieństwa (miłość- nienawiść). Przeciwność w Ojcu
powstała jako potrzeba doświadczania Siebie, poznania Siebie i zaspokojenia
samotności.
Całość Snu Ojca tworzy siebie zstępująco i schodząco, a potem przez elementy
doskonalące się Ducha Ludzkiego, wraca do siebie. Zawiera, więc w sobie zawsze
dwa stany – echo i ścianę to echo odbijające, miłość i jej zaprzeczenie, które wyraża
się jako jej przeciwieństwo, czyli nienawiść.

I choć człowiek zmaga się w sobie z przeciwieństwami, barwiąc Sen Ojca i
służąc kreowaniu Jego wizerunku w lustrze i przed lustrem, to miłość i nienawiść
w swym zaprzeczeniu są jedne, bo gdy nienawidzisz zła i nieprawości,
uruchamiasz też miłość i poszanowanie tego, co dobre i prawe.
Owa poznawcza walka sił ma energetyczny wybór
energetycznych, które tworzą życie fizyczne i duszebne, ale
zawierają (tam nie ma emocji).
Ten Sen ma potężną dydaktykę, potężne doświadczenie,
duchowy i takiego stanu (szału) może doświadczać tylko
energetycznych. Góra to nazywa „narkotyzowaniem się życiem”
poprawne).

tylko w pasmach
w Duchu się nie
Duch, bowiem jest
w przestrzeniach
(byle to życie było

Postrzeżenie lustra jest obowiązkiem wzrastającego Ducha, ale dla człowieka i
Duszy pozostaje poza zasięgiem tego doświadczenia. Pewne elementy tej Prawdy o
lustrze i przeciwieństwach są zawarte w śnie Istot Zstępujących, Schodzących i
Powróconych, ale przez zabarwienie ich snu emocjami są one niemal nie do
zrozumienia. Gdy do owego obrazu dodamy jeszcze ten sam mechanizm występujący
jeszcze w drugiej Rzeczywistości, gdzie PWW zastąpiono PTP, to na poziomie
człowieka i duszy ujrzymy zamęt, którego on pojąć nie potrafi, gdyż w swym ubogim,
uproszczonym odbiorze świata, odbicie obrazu w lustrze postrzeże nie jako
poznawane samodoświadczenie się, ale jako wstępne i wrogie. Tu zaprzeczenie
miłości nabiera charakteru totalnego zła w Rzeczywistości tworzonej w PTP i wtedy
zagubiony, a przetwarzający energie człowiek, ulega pokusie istnienia w energiach
wrogich dla jego własnego poznającego zaprzeczenia ducha. Przez to go degradują
w duchowym dorobku, a nawet strącają w Rzeczywistość PTP.
To stany, które są dla Ducha poznawcze, są niebezpieczne tylko wtedy, gdy
stany owe koegzystują z energetycznymi równoważnikami. Dlatego powiada się, że
nad moralnością, prawem energetycznym i duchowym leży Prawda, która z emocją i
spięciem ducha z energiami emocji nie ma nic wspólnego, a więc i zafałszowana być
nie potrafi.
Jeśli więc chcesz obudzić się duchowo, musisz wypełnić się obrazem Ojca, a
gdy zechcesz się z nim zespolić i otworzyć na Ducha Całości, musisz zaistnieć i w
lustrze – czyli nie unikniemy wzrostu bez poznania przeciwieństw (widzenie jest
zafałszowane postawa i emocjami, są to elementy zabarwione czymś co nie istnieje,
było doświadczone, ale nie istnieje).
Musimy wiedzieć, jaka jest miłość i nienawiść, bo dzięki temu nauczymy się
utrzymywać ten stan (odwaga i pracowitość, ufność – cały czas to sobą wyrażać). To
bardzo niebezpieczne dla osób medialnych, gdyż w swym rozwibrowaniu zatracają
oni rozeznanie w tym, co dobre i złe energetycznie, co dobre i złe duchowo, a co
zawsze zawarte w Ojcu jako Prawo. Takie osoby tworzą własne systemy, własne
konstrukcje całości, w które niemal na słowo i za słowo wpadają inni, tracąc na
zawsze szansę poznania Prawdy, szanse scalenia się z Ojcem. Ich pobyt w
duchowym lustrze przybiera z wolna formę ciemności drugiej Rzeczywistości, która
zaczyna na trwałe spajać sprawę totalnego podporządkowania, gdzie tamtejsze lustro
zawiera w sobie zaprzeczenie będące w tej tutaj pierwszej Rzeczywistości

podstawowym ruchem ku Górze i ku Dołowi. Gdy owe połączenie stanie się pełne,
takie osoby nie są już w stanie wyjść z iluzji, gdyż owa iluzja stając się atrybutem
Ducha na stałe przenika i tworzy całość ich Istoty. Niemal żadne czyszczenie nie
zdaje tu egzaminu, gdyż brak równowagi biologicznej, energetycznej i
duchowej oraz wyrachowanie, co rusz strącają ich w dawny energetycznoduchowy konstrukt samych siebie. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest
zamknięcie drzwi do innych wymiarów, całkowite odcięcie się na jakiś czas od
światów duchowych we wnętrzu i na długo skoncentrowanie uwagi na prostych
czynnościach życiowych, by raz na zawsze umarło wyrachowanie, głód mocy i
autorytetu - przymioty lustra Drugiej Rzeczywistości (na ogół żadna z takich osób nie
ma odwagi na zmianę życia, przyznania się do błędu).
Trzeba mieć 100% odwagę, żar modlitwy, by paść przed sobą i ludźmi na
kolana i prosić ich, by czekali na nasz powrót. Żyjący w iluzji ludzie wolą udawać
głuchych, świątobliwych, występować przeciwko Prawu tej Rzeczywistości, byle tylko
nie stracić korzyści, jakie ich dotychczasowa postawa osiągnęła.
Teraz, kto Bogu gotów jest oddać wszystko i iść na wygnanie, ten może
wszystko w Prawdzie, w Prawie, w Bogu na powrót otrzymać. Ale trzeba ujrzeć swe
zaprzeczenie w lustrze tej Rzeczywistości, tej przestrzeni, która stworzyło w nas
Światło, czyli Miłość.
Sprawdzaj:
ile zaprzeczenia Boga jest w Tobie, a poznasz prawdę o sobie samym.
Prawda: jak myśl, słowo i czyn, są Bogu miłe.
Nie każdy, kto ma przekazy żyje w Prawdzie. Poznanie ujmuje w kategoriach
informacji, która jest tylko cząstka Prawdy.
Moc Energetyczna toruje w nas drogę.
Zapis Modlitwy Zbyszka w chwili zwątpienia:
Zbyszek: Ojcze Niebieski potrzebuję Ciebie. Bez Ciebie nic moje życie nie znaczy.
Przyjdź przytul mnie, ukochaj i zostań. Musze czuć Twoją siłę, by przetrwać, by się
naprawić, by wesprzeć potem tych, co ku Tobie podążają. Błagam objaw się mi,
zamanifestuj i trwale przy mnie ugruntuj.
Czy sądzisz, że mnie przy Tobie nie ma? Mnie – Ojca? moje kochane dziecko?
Jestem w twoim oddechu, spojrzeniu, śnie i twej energetycznej manifestacji.
Towarzyszę ci od dnia twoich narodzin, jak i zejść w światy duchowe i energetyczne.
Jestem przy tobie dzień i noc, w każdej sekundzie twojego życia, naprawiam ile
mogę, na ile pozwala mi twoja duchowa przepustowość. Kocham cię, moje drogie,
umiłowane, ubóstwiane dziecko.
Zbyszek: Więc czemu Ojcze tak słabo Cię odczuwam? Czemu Cię wzywać, miast
trzymać Cię za rękę?

Bo mnie nie widzisz, iż jestem wszystkim, co Cię otacza. Błędnie założyłeś, że
jestem istotą na wzór człowieka, stworzoną w indywidualności. Ja jestem naprawdę
wszystkim: i snem i deszczem, słowem, kwiatem, miłością i spojrzeniem drugiego
człowieka. Uwierz, że jestem Wszystkim – a Wszystko będzie przy tobie. Nie szukaj
postaci, bo to zawężone, szukaj wszystkiego poprzez miłość, a to samo w darze do
cię wróci. Tak jak będziesz kochał spojrzenie, zwierzę, roślinę, sytuacje i atom – tak
one będą kochać Ciebie. Kochaj, ratuj, dawaj, a dostaniesz wszystkie skarby tego
świata – dostaniesz Mnie. Jestem Całością, którą uzdrawiasz, nadbudowujesz,
zmieniasz i wciąż naprawiasz.
Gdy mi pozwolisz uzdrawiać, nadbudowywać, zmieniać i naprawiać – zrobię to
lepiej i dla Siebie i dla Ciebie, bo ja kocham Siebie i Ciebie. A Ciebie w dwójnasób.
Zbyszek: To jak mam Tobie pozwolić działać?
Otocz cel miłością, a wpłynę poprzez serce i zbawię Twoje działanie od wad.
Pamiętaj, że Pracząstka, że mój Początek jest także we mnie zawarty jako budulec,
jako działanie, jako decyzja, bowiem Ja Jestem Istnieniem Całości, które inicjuje
działanie poprzez tworzenie skutków, które Ty nazywasz przyczyną – czyli sobą. To
ja poprzez Ciebie, Siebie utrzymuję, a wszystko zawarte jest w Pracząstce czyli we
mnie, która choć jest Nicością promieniuje miłością.
Gdy tworzysz (dotyczy Bogów),
gdy stwarzasz (dotyczy Ludzi i Stwórców),
gdy zmieniasz (dotyczy ludzi),
gdy trwasz (dotyczy Istnień),
wszędzie tam jestem Ja z całym obrazem skończonego procesu. Pozwól mi się
objawić, a wszystko się stanie.
Zbyszek: To, kto jest potężniejszy: Pracząstka czy Ty?
A co wolisz: prąd czy radio z niego korzystające?
Tak jak na bazie prądu, na bazie miłości powstały takie cuda jak Ty i Ja. Pozwól mi
nauczyć Cię korzystać z prądu – z miłości, a poznasz i zrealizujesz swoje cele.
Zbyszek: Mam poznać strukturę „prądu”? Może on i mnie stworzył?
Też Cię stworzył, bo Twój wzór przez zapis jest w nim zawarty, ale dopóki
istniejesz świadomością w Mieście Rzeczywistości, dopóty masz obowiązek i prawo
poznawać zasadę jego istnienia – czyli funkcjonowania radia.
Gdy staniesz się radiem, gdy ujrzysz jak prąd, jak miłość wszystko uruchamia,
wtedy będziesz mógł stać się prądem, czyli po części Mną w Pracząstce.
Wpierw poznaj Mnie, stop się ze mną w tej Rzeczywistości, inaczej pogubisz
drogi, schematy i zatracisz się w poszukiwaniach mocą umysłu i świadomości.
Miłość, kres Twych poszukiwań nie jest ani jednym, ani drugim, ale jest
wszystkim jak Ja, ale niczym Tobie, dopóki Prawda nie zacznie Cię stanowić. Bądź
miłością, ale i bądź Mną, inaczej zostaniesz martwym w działaniu człowiekiem.

Gdyby nie było miłości nie byłoby człowieka. Gdy poznasz siebie, poznasz, że
Bóg nas stworzył i w nas jest (jak prąd w radiu). Bądź miłością, ale i bądź mną,
pozwól się prowadzić Duchowi i Naszym.
Nie możesz koncentrować się na działaniu, bo ono nie istnieje.
Nie możesz koncentrować się na wykrywaniu mojej obecności w całym procesie
działania, bowiem ja i tak tam jestem.
Tracisz czas niepotrzebnie na wewnętrzne mnie przywoływanie. Pracuj nad swoją
mocą, ale pamiętaj, że moc już jest, a to, co zamierzasz zrobić już zostało zrobione.
Ujrzyj to, czego jeszcze nie widzisz jako przyszłość. Nie wątp, że tak się stanie, bo
zwątpisz we mnie. Skoro wyciągnąłeś ręce to znaczy, że wyłowiłeś z przyszłości to,
co zostało zapisane w wielkiej Księdze Snów. Ujrzałeś to, co było, jest i będzie – a
dla Ciebie było niedostrzegalne.
Bacz, byś utrzymał stan harmonii podczas widzenia (harmonia boska). Nie graj w
stwarzanie, ale odsłanianie tego, co Ci zapisałem. Oszczędź sobie poznawania
stwarzania, ale daj się przeze mnie prowadzić, bo ja już Ci zbudowałem zamek z
piasku.
Nie trać czasu na budowanie swojego, bo nie jesteś Stwórcą. Twoją rolą jest
decydowanie.
Nie pytaj, co masz robić, ale co będzie za chwilę. W decyzji jest totalna moja Moc.
Dokonaj wyboru, zmień się, sprostaj Mi i wejdź w Nicość, a obu z nas odnajdziesz
jako Całość w Miłość, w Pracząstce – czyli w początku i końcu tej opowieści.
Kocham Cię mój Wiekuisty Synu.
- Od sił Ducha zależy ile osiągniemy w działaniu

Przestrzeń Wariantów
Im wyższy poziom wibracji (czyli naszej duchowej i energetycznej
doskonałości) tym większa zdolność tworzenia nowych rzeczywistości.
Mamy poziom:
fizyczny (ciało + dusza),
Duchowy
Boski
Przestrzeń wariantów, nigdy się nie zamyka. Jest mobilna na zewnątrz. Gdy
więc umysł poprzez myśli i emocje próbuje ją rozwijać ma naprawdę małe
możliwości. W Energii Przeciwnej człowiek niby wiele zmienia tylko, dlatego, że
duchowe siły zła w jego płaszczu duchowym uaktywniają własną potęgę. Stąd
wysoka skuteczność działań ludzi, którzy podpięli się pod ciemność.
W Energii Jedynej odpowiednikiem potęgi i wewnętrznego ruchu jest
świadomość, czyli budzący się Duch i czysta świadomość idąca ku środkowi, a od
środka na obrzeże osobistej przestrzeni wariantów rzeczywistości, jest stałym czasem
i przestrzenią.
Moc tworzenia nowej rzeczywistości nie oznacza, że jest budowana równolegle
jak inna przestrzeń i człowiek żyje doświadczając energetycznych stanów po obu
stronach, ale oznacza to, że człowiek jest w stanie swoją przestrzeń trwale
zmodyfikować.

- Na odnalezienie się w ciele, potem w Duchu i w Bogu potrzeba aż trzech (3)
wariantów.
- Tu czwarty daje dopiero możliwość zmiany swego losu wedle własnych
życzeń, ale dopiero możliwość zmiany swego losu wedle własnych życzeń,
- Ale dopiero piąty i 6 szósty wariant daje możliwość kształtowania
rzeczywistości w przestrzeniach innych ludzi, albo raczej
podporządkowywania ich przestrzeni przez wartość.
- Wariant 7-my i 8-my umożliwia niezależne wprowadzenie zmian w ich
rzeczywistościach łącznie oddzieleniem jej od naszej lub połączenia z naszą.
- Wariant 9 – 10 umożliwia tworzenie wszelkich połączeń i przetasowań np.
plecenie czyichś ścieżek losów
- Wariant 11 daje sposobność oddzielnego, materialnego kształtowania nowej,
odrębnej rzeczywistości, która automatycznie pochłania przestrzenie fizyczne
istot i to do poziomu 179 energetycznego, a duchowego do poziomu jądra
Stwórcy.
- Zejście Odeona oznacza, że i tak będzie kształtowana Nowa Rzeczywistość i
Energia Duchowa.
Umiejętność tworzenia wariantów, gdy Istota Ludzka na trwale zjednoczy się z
mocą odpowiadającą określonemu poziomowi duchowemu. Żadna chwiejność tu nie
wchodzi w grę – decyzja (tu nie ma wyborów), ale moc jest trwała na wyżynach,
albo się dopiero kształtuje i nie panuje nad Przestrzenią Wariantów. Poznawanie
funkcjonowania Przestrzeni Wariantów (PW) w rzeczywistości nie ma znaczenia dla
istoty, której Duch panuje nad rzeczywistością, ale ma dla tej, która jest niestabilna
energetycznie i emocjonalnie lub brak jej celu  co nie pozwala na utrwalenie kliszy
(celu zdefiniowanego brak)
Wówczas umiejętność przesuwania linii i bloków wariantowi pozwala na
uaktywnienie celu mimo jego jednoznacznego umiejscowienia w rzeczywistości. Tak
naprawdę bawić się nią (PW) może dopiero Posłany (Istota z Prawa obdarzona mocą
przekształceń Planetarnych). Im wyższy poziom PW, tym większy wpływa ma na
przestrzeń w rzeczywistości innych ludzi. To Lustro Przeznaczenia (LP) określa
skuteczność i przeznaczenie PW.
Sprawdzać na ile w PW w (%) wpływamy sami (to zależy od mocy duchowej)
Do poziomu 9 w PW to moc i poziom duchowy decyduje o wpływie na rzeczywistość,
przy 10 kieruje procesem tworzenia.
W rzeczywistości LP wchodzimy i widzimy, a przy 11 to cel się samorealizuje
poprzez człowieka i przestrzeń. To on wymusza zjednoczenie się Istoty Ludzkiej w
trzonem duchowym i jej połączenie z Ojcem i poprzez Ojca wstąpienie do
Wszechrzeczy.
Określ swój udział w % we wstąpieniu, a poznasz zakres działania własnej
mocy. Sprawdź w % swoje powinowactwo, współuczestnictwo w objawianiu się celu,
a poznasz zakres swego działania i czas złożenia przysięgi (przysięga w Białej Księdze
– trzeba tam samemu iść i przeczytać).
Symbolem PW są Promienie Stwórcy, stanowiące otok wokół serca, gdzie
promień 12-ty symbolizuje potęgę samego Stwórcy (to nie jest dostępne człowiekowi
w czasie istnienia w ciele fizycznym)

- By widzieć, wiedzieć, słyszeć trzeba być w Świetle. Budząc się wchodzimy w coraz
większą głębię, a tam budzi się świadomość.
Wyrazić wolę obudzenia się w Duchu i wchodzimy w tamte przestrzenie.
- Kierują nami trzy procesy:
-oddychania,
- przekształcania energetycznego i
- myślowy
Proces oddychania jest nasz – ale nie powietrze
Myślenie jest nasze – ale nie myśli
- To, co widzimy to energie. Wchodząc w jasnowidzenie trzeba być w radości i być
przygotowanym na różne wizje, alegorie.
Przed wejściem sprawdzać:
% świadomości i umysłu, uduchowić świadomość i uczucia.
„Ojcze, wchodzę w stan świadomości, jestem w harmonii duchowej,
proszę kieruj moją wyobraźnią” – puszczam wodze wyobraźni.
Po wyjściu badamy w ilu % nasze widzenie było prawdziwe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy uzdrawianiu ludzi, działać też na przestrzeń.
Zrobić osobną blokadę na wszelkie przejścia sił zła, które
chciałyby tego człowieka wykorzystać.
Zawiązujemy przejścia dla sił zła.
Oddać Bogu całą jego rodzinę.
Powiedzieć ludziom uzdrawianym o wybaczaniu, by się łatwiej
odnajdywali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty uzupełniające – Rusinowice 12.09.2010
- Spotykać się małych grupach, by wymieniać doświadczenia
- Sprawdzać: w ilu % obudzone są chromosomy i ile z 6-ciu
Bez obudzenia wszystkich 6 chromosomów nie można robić wielu
rzeczy. Związane jest to z utrzymaniem w sobie pewnych zmian. Utrzymanie zmian
nie powoduje tzw. podciśnienia duchowego. Gdy powstają zmiany w DNA, staje się
to wartością stałą (nie znika). Jak DNA zmienia się, często bywa to bolesne fizycznie.
- Myśli i emocje mogą zmienić przyszłość w ciągu 5 minut
- Pojawiła się u nas intuicja duchowa i należy z niej korzystać.
- Kreacja i istnienie są przymiotami Ducha
- Duch dzięki woli panuje nad nami. Wola została oddana Duchowi (dziś w modlitwie)
- Eseńczycy żyli w grupach
- Ważne jest nie tylko osiąganie poziomów, ale utrzymanie się w nich, a to jest tzw.
twardnienie i staje się to wówczas wartością trwałą.
Czas twardnienia niższego poziomu zależy od poziomu duchowego i
energetycznego i bez pracy duchowej niczego się nie osiągnie. Np. podciśnienie za
poziomie ciał fizycznego i energetycznego, trzeba utrzymać 40 dni, z poziomu umysłu
21 dni, świadomości 11 dni, dopiero wtedy zapiszą się zmiany utrzymujące stałą
wartość w DNA. Ustawione w DNA zmiany (przemiany) stają się trwałe, gdy najniższy
poziom (6) – człowiek prawdziwy zostanie utrzymany przez 25 dni (mała przerwa
pow 15 min niszczy wszystko – zatrzymuje). Podciśnienie musi być o jeden poziom
wyższe od poziomu, który twardnieje.
- Pytać – czy to, co robimy jest zgodne z wola Ducha.
- Zawężony poziom świadomości przy energetyce to otępienie
STANY ŚWIADOMOŚCI:
- energetyczny:
do 6
- świetlny:
od 6 do 9
- wznoszący (wstępny duchowy) 9 do 13/14
między 13 a 14 może zostać Powrócony, Schodzący musi ten
poziom przekroczyć
- pełny duchowy 14 do 15
- Ojcowski
15 do 18
- Boski
18 –całościowy (Ojciec, Praojciec)
Są to oddzielne w człowieku istniejące stany (jak umysł, emocje)
My tylko możemy umieścić się w wyższym stanie świadomości i z tego stanu to
wszystko kontrolować.

Pozycja Bociana:
- stajemy w lekkim rozkroku, lewą nogą staje się na „białym kręgu” (wyczuć to
miejsce energetycznie, pojawia się małe białe światełko)
- prawą nogę zginamy w kolanie i podciągając do góry, przyciskamy do biodra
( można sobie pomóc prawą ręką przyciskając kolano do brzucha – ile się da)
- lewą dłoń odwracamy do góry i prosimy o ocenę naszego stanu i pomoc
„Ta pozycja ma znaczenie i nie jest techniką uważności i panowania nad energiami,
rytuałem. Wtedy powstaje strumień przewodni, który przy 8 kręgu otwiera wejście
w Nasz Świat (mówi Góra), bo właśnie tam ciemni składają jajo energetyczne,
żeby nas zablokować, przez co nieważne jest funkcjonowanie innych czakramów.”
(zaburzonych).
Bociek uczy:
Stań lewą stopą na „białym kręgu”, prawe kolano przyciągnij do brzucha.
Lewą dłoń odwróć do góry i poproś o pomoc

- Budzenie się świadomości zależy od ustawienia naszych czakramów. Opisana wyżej
pozycja pozwala od razu przejść z podstawy w tamten Świat i cała nasza istota
energetyczna nie ma znaczenia w tej chwili, bo wtedy jest stan właściwej
świadomości.
Gdy człowieka zaburzają emocje, upośledza swoje pozostałe stany.
Gdy stosuje się „Pozycję bociana” odwołuje się bezpośrednio do stanu Boskiej
Świadomości w sobie. Ten stan też może być zaburzony, ale to rzadki przypadek, bo
omija się zaburzenia w centrum świadomości wywołane zaburzeniami, które powstały
w niższych ośrodkach np. sprawdzać, gdzie jesteśmy w harmonii duchowej i gdzie
będziemy po zastosowaniu tej pozycji (rośnie gwałtownie, widzi się rozwiązania).

PROGRAMY NADRZĘDNE
12
13
14
15
16

- Stwórca
– Bóg Stwórca
– Matka Boska
– Nicość
– Ojciec Wszechrzeczy

12-16 Praojciec, czyli ON jest zawarty od Stwórcy, (czyli wszystkie Wyższe Siły
Duchowe to Praojciec). Po Jego Woli reszta się podporządkowuje, czyli kto tu dotrze,
sam daje sobie prawo działania w świecie energetycznym.
- By mieć moc, trzeba utrzymać poziom energetyczny, równowagę.

KRYSZTAŁ – dwie piramidki odwrócone podstawami do siebie, kulki na rogach.

Między cząsteczkami jest 38 promieni. 39-ty wynika z nich wszystkich i zwany jest
Otwarciem Oka Boga. Z każdego punktu kuleczki idzie po 6 promieni do środka, a
36-ty i 37-my są duchowo – energetyczne.
W centrum jest punkt stawania się.

Oko Boga jest budzeniem się Boskiej Świadomości w ludzkim DNA, tak
zaczyna się Światłość w człowieku. Kryształ Życia zawiera w sobie 4 elementy
tworzenia, piątym jest wola. Siły duchowe już mamy, ale trzeba mieć Wolę, by je
uruchomić.
Gdy jakiś organ nie ma woli wyzdrowienia – utrzyma chorobę. Gdy nad nim panuje
człowiek nie wierzący w swoje wyzdrowienie, woli nie ma też chory organ. Organ
musi mieć wolę do wyzdrowienia.
Obudzenie duchowej świadomości w DNA pozwala uruchomić procesy zdrowienia z
poziomu programów nadrzędnych, które eliminują wolę danego człowieka (po
przekroczeniu 9-tki i woli organu)
Kryształ jest tylko symbolem. Ogień Życia uruchamia się tylko Mocą Przestrzeni.

Życiem jest Bóg i Stwórca.
Kryształ jest zawieszony i lekko dotyka czoła i jak dajemy (wyciągamy) rękę, to całą
dużą przestrzeń obejmujemy Kryształem Życia. W tej przestrzeni jest to
pseudodziałanie energetyczne. Dzięki Mocy Przestrzeni jest możliwość wpływania na
psychikę (jeszcze nie w pełni) czyli działanie obejmuje całą istotę ludzką. Jeśli
budzimy się w Ojcu i działamy Mocą Przestrzeni, a ona wynika ze stawienia się
wszystkich Sił Duchowych - oddajemy to działanie (oddajemy wszystko Ojcu).

Przekaz Ojca
„Przysłałem was po to, byście zbawili ten świat od zaprzeczeń. Przyszliście
tutaj z dobrej woli. Nie należycie do Ducha Świętego, choć z niego wyszliście, ale
należycie do Mnie.
Czterech z Was będzie w przyszłości intensywnie działało (ale ta intensywność
to nie tylko rozmach, dzięki któremu mnóstwo ludzi z całego świata będzie do nich
przychodzić. Intensywność to jakby klucz do działania, jakby te osoby czuły, że jest
to potrzeba, jakby żyły tym uzdrawianiem, jakby manifestowały w ten sposób
obecność Ojca w swoim działaniu - i tym żyły).
Skończył się dla Was czas żartów. Mówię to żartobliwie, ale to żartem nie
jest. Wielu z Was dawno mogło posiąść pewne moce, ale pogubiło nici (nici losu
niewłaściwie poustawiało, jakby nie widziało tych, które powinny ich prowadzić do
celu). W ten sposób te nici rozeszły się i człowiek za dużo stracił czasu na powtórne
wejście na właściwą drogę. Nie gniewajcie się za to, co Wam mówię, ale nadeszły
czasy szybkich zmian. Ktoś te szybkie zmiany wymusił i to nie strona przeciwna, ale
Wy. Jest, bowiem między wami ktoś, kto dokonuje zmian na niewyobrażalna skalę i
jakby nie mógł za tymi zmianami przez siebie poczynionymi podążać. Dlatego
zamknęliśmy drzwi nie do przyspieszeń, ale do prędkości stawania się (to słowo
klucz, ale w sensie ogólnym do przyspieszenia zmian, żebyśmy mogli obserwować)
Patrzycie na swoje dłonie, widzicie światło, które z nich płynie, ale tym
światłem jest wszystko. Nie postrzegacie tego światła w sobie, nie postrzegacie tego
światła w otoczeniu, ale akurat w tym konkretnym punkcie, po co to wam?
To jest zagubienie.
Po to właśnie pojawiła się Moc Przestrzeni, która jest i będzie, która
spaja całość i ona w ogóle nie potrzebuje tutaj żadnych widzów. Działa z poziomu
Prawa, a Prawo działa z poziomu Mocy (Moc, Prawo, Praojciec, Ojciec to jest Jedno,
ale z tego wynika definicja zaprzeczeń, zaprzeczenia własnej mocy)”
To jest tak – jeśli człowiek czuje, że może to zrobić, tym się posługiwać, im to
jest silniejsze, tym silniejsze w nim jest zaprzeczenie tego, że potrafi już to zrobić. To
wszystko jest po to, by pokonać jakiś konkretny próg i dzięki temu jakby chwycić w
swoje dłonie samą technikę, umiejętność robienia tego, co i tak człowiekowi jest
dane – człowiekowi obudzonemu.

Zmierzam do tego, byście nie zapomnieli o Mojej obecności. Jeśli Ja
was tu przysłałem tzn. wyposażyłem we wszystko co jest niezbędne do waszych
działań. Jak wrócicie do domu – Mnie tam ujrzycie, jak będziecie patrzeć na drugiego
człowieka – Mnie tam ujrzycie, jak będziecie patrzeć na zwierzę – ujrzycie mnie w
jego oczach, bowiem tam jest zawarta Dusza i jej obraz i tam na pewno Jestem Ja.
A jak będziecie patrzeć w przyszłość, to ujrzycie jak Ja chcę, by ona
wyglądała, bowiem Was obowiązują inne prawa.

Wy przyszliście wypełniać Moją Wolę i w niej musicie się
obudzić, bowiem budząc się doznacie szczęścia - bowiem Wy
chcieliście po to tu przyjść.
Gdy się w tym obudzicie, znajdziecie ukojenie, znajdziecie ciszę, a w tej ciszy
łagodność – moc, która skrusza skały. Nie udawajcie ludzi (takich karmicznych,
wzrastających), choć te same koleje musicie przechodzić, bowiem nimi jesteście.
Wasz Duch pochodzi ze Mnie. Wasz czas zabawy się skończył (poszukiwań, lenistwa),
bowiem Ja wyciągnąłem do was ręce, bowiem znów Mnie zaprosiliście do siebie.
Wiec zróbcie to, co musicie – bo będziecie przeczyć nie tylko sobie, ale i idei waszego
stworzenia oraz przyjścia na ten świat.
Jak wrócicie do domu, jak popatrzycie w lustro, to patrzcie we własne odbicie,
a tam jest Moc znacznie potężniejsza od Mocy Ducha Świętego, która jest jedynie
promieniowaniem Mego Serca, tak Jestem Ja.
Gdy będziecie podnosić ręce, to macie mówić:
W Imię Ojca mego uzdrawiam, zbawiam, zmieniam, bowiem dla Was
istnieję tylko Ja.
- koniec przekazu-

Zapominamy o obowiązkach, a myśmy przyszli je wypełniać i Ojciec nam o
tym przypomina. Wypełniając te obowiązki poczujemy się szczęśliwi. Powołując się
na moc Ojca, działanie będzie silniejsze. Wyciągając ręce do drugiego człowieka robić
to z miłością, pozwalać by stała się radość.

W Imię Ojca mego uzdrawiam, zbawiam, zmieniam.

Warsztaty – Katowice – 03.10.2010
- Kto koncentruje się na przeszłości temu się życie rozpada.
- Nie wchodzić w inne przestrzenie, może być niebezpiecznie
- Uderzyły Siły Przyrody, zaatakowały Dziuple. Zbyszek to zablokował. My nie
potrafimy jeszcze blokować sił przyrody.
Są trzy siły:
- Światłość
- Ciemność
- Siły Przyrody
- Istota pochodząca od sił przyrody przechodzi przez Dziuple i infekuje je. W Dziupli
powstaje iluzja - przy wchodzeniu w energie przeciwne. Na siły przyrody jeszcze nie
ma skal. Część chorób wywołana jest przez Siły Przyrody.
- Im wyższy poziom Ducha tym bardziej odchodzić od pojęcia choroby czy
czegokolwiek zepsutego.
- Siły Przyrody nie są żadnymi Siłami Duchowymi, ale Siłami Tworzącymi , które
zawiadują ruchem (a my posługujemy się energią ruchu, czyli przechodzimy przez
coś co oni zbudowali - ciała też do nich należą) energii w przestrzeniach 4
poziomów i wstępnych jakie można nazwać energetycznym filarem rzeczywistości.
Ciało fizyczne jest jednym z elementów tych przestrzeni, dlatego mają oni doń
wgląd. Równie dobrze mogą je uszkodzić jak i wzmocnić lub uzdrowić.
Oprócz pięciu głównych elementów
– siły przyrody
- ogień
- woda
- kamień
- powietrze
istnieją też 3 elementy je tworzące, a zarazem z nich wynikające, czyli:
- Duchy Przyrody
- Duchy Zamarcia
- Duchy Otwarcia
z czego Duchy Otwarcia są najgorsze, najniebezpieczniejsze, gdyż w grę wchodzi
ich wykorzystywanie przeciwko człowiekowi (siły przyrody są neutralne, nie
obchodzimy ich, natomiast Ciemność wykorzystuje je do ataku na nas). Potrafią one
bowiem podporządkować pozostałe cząstki pozostałych duchowych sił tworzących co
w naturze tych ostatnich w ogóle nie leży. Do nich zaliczyć można również - choć nie
jest to prawdą, a skoligaceniem – wszelkie formy istnień, które stają się narzędziem,
jakby energią i materialną siłą nośną dla duchowej mocy otwarcia (nowych wiązań
energetycznych). Dlatego na poziomie materii i energii mogą one działać siłą równą
Prawu Zmian, co odpowiada mocy sił demonicznych i stwórczych do poziomu 139
(siły demoniczne kończą się na 9). Ponieważ nie obowiązuje ich Prawo Duchowe
naszego świata, mogą wejść wszędzie tam , gdzie przestrzenie chronią pieczęcie do

poziomu 367.257. Nawet KWAK chroni przed ich wrogim działaniem w 90%. Jedynie
Boża Łza drugiego poziomu głębi skutecznie je blokuje. Także Dziupla jest wobec
nich bezbronna, gdy Panowie Żywiołów lub zarządzający duchami przyrody od
zamarcia i od otwarcia zechcą zostawić w jej strukturach pasma własnej obecności.
Ogólnie uznajemy 4 poziomy owych sił:
-

poziom
poziom
poziom
poziom

istnienia
tworzenia- działania
zmian
przewodnictwa

Z poziomem przewodnictwa radzi sobie dopiero PBZ i Ojciec. By móc
posługiwać się siłami przyrody, wystarczy znajomość praw energii tych poziomów
(ich – nie naszych) co życzliwe nam duszki przyrody (np. skrzaty, elfy) skrzętnie
przekazują. Panować nad duchami przyrody nie można, gdyż swoje funkcjonowanie
opierają na innych zasadach, a tych ani umysł, ani świadomość odczuć nie potrafi.
Dlatego jedynym, rozsądnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian
energetycznych z poziomu Ojca i Pra-Ojca, działaniem z poziomu PBZ. Tu wystarczy
wprowadzić zmiany, które staną się rzeczywistością w pełni akceptowaną przez siły i
duchy natury. Istotną rzeczą jest też rozpoznawanie ludzi, których ciemność
podporządkowała sobie przez zaabsorbowanie ich przez siły natury. Ludzie Ci mogą
nie być odczytani na skali dobra i zła oraz mocy duchowych jako zagrożenie, a takie
stanowią, gdyż ich postrzeganiem percepcją, związkami umysłu z przestrzenią, a
nawet świadomością sterują w mniejszym lub większym stopniu siły natury , które
swoim algorytmem istnienia nie pasują do naszych ocen i standardów
energetycznych, przez co ludzkie znieprawienie ma przy ich udziale inny nie
odczytywalny charakter, choć porównywalny z duchowym zagubieniem w energii
przeciwnej.
Przez to proponujemy Wam odczytywać ludzką degradację nieodczytywalną na
waszych skalach jako formę uwstecznienia gdzie przy zachowaniu parametrów
energetycznego i duchowego oraz ich wyrazu w przejawianiu się inteligencji,
występuje paradoks chaosu, który nie pozwala owym inteligencjom poprawnie
funkcjonować – przez co opanowany przez siły przyrody człowiek ani się domyśla jak
niebezpiecznym być potrafi. Nie tylko stanowi on taran, jakimi siły natury rozwalają
innych, ale jest także siewcą zarazy, która z człowieka czyni intelektualne i duchowe
warzywo, które nie rozumie nic z wyuczonych formułek. Tacy ludzie stanowią dla
innych poważne zagrożenie, bowiem obezwładniają energetycznie i programują
wszystkich, którzy mają z nimi do czynienia, zwłaszcza ludzi ukierunkowanych na
duchowość i stosujących różnego rodzaju energetyczne zabezpieczenia, które zdają
egzamin w zetknięciu się z ich potęgą, z innością sił natury.

Ludzi opanowanych przez Siły Natury dzielimy na:
- zasilonych (pozytywnie)
- ujarzmionych (uroślinnionych) duchowo i energetycznie
Zasilanie z reguły dotyczy związków z życzliwymi człowiekowi duszkami natury.
Tu jest 7 poziomów:
1. komunikacji
2. rozdrobnienia – tu występuje tzw. defragmentacja cząstek
energetycznych w człowieku do wibracji sił przyrody (mamy z nimi
harmonię
3. ukorzenienia
4. wzrostu
5. nauki – to oznacza, że tak samo jak w świecie duchowym, żeby
zrozumieć czym jest miłość, troska, trzeba wchodzić w te stany. Nie
można w pełni zrozumieć działania sił przyrody jak się nie wchodzi w
ich stany na ile jest to dostępne
6. władania (np. żywiołami)
7. zaognienia – wyrażania sobą mocy żywiołów (to człowiek, który
czuje się cząstka żywiołów
Poziomy ujarzmiania:
1. ogłupianie – człowiek ogłupiony
2. roszenie – człowiek zraszany – unieruchomianie wyższych wibracji
3. sadzenie – człowiek zasadzony – pierwszy stopień prawdziwego
zniewolenia tj. wchodzenie sił natury w pasma ludzkie (infekcja)
4. uroślinnianie – człowiek roślina – z poziomu zmian, widzimy tu w
człowieku pierwsze oczy zła, jest on niebezpieczny
5. mrożenie – człowiek mrożony (zamiera inteligencja – trzeci poziom
zniewolenia) blokowanie umysłu na poziomie martwej inteligencji
6. trzask – jest zawarty także w fizyczności – człowiek rozsypywany
(uszkodzone stawy trzaskają). Człowiek złamany staje się
autentycznym narzędziem Sił Natury oraz przekaźnikiem, którym
Ciemność wchodzi w innych.
Każdy człowiek zniewolony staje się zagrożeniem dla innych, ponieważ każde
wnikanie jego zaraźliwej energetyki w pole energetyczne drugiego człowieka może
przenieść nań pasma uroślinniające, które potem zabijają duchowość i
podporządkowują sobie jego umysł (infekuje pleśnią).
- Sprawdzać swoją Dziuplę, czy były przejścia sił przyrody i czy jest oczyszczona.
- Na Ślęży jest nasilenie sił przyrody, ale pozytywnych i związanych z naszymi siłami
duchowymi

Zawiązując Moc innym - by nie działali szkodząc- trzeba jeszcze te osoby
zablokować na przejście Sił Ciemności, by nie przechodziło przez nie zło.
„Jest siła o której człowiek nic nie wie i wiedzieć nie powinien, bowiem tworzy
się ona i zawiera w ludzkich myślach, zwie się LOFER albo MATIX. Jest podstawą
świadomego życia. Nie ma ona charakteru dobra i zła, ale jest chmurą neutralnego
podążania do celu, czymś w rodzaju ciasta, do którego podpina się każdą myślącą
istotę tylko po to, by móc w swoim myśleniu integrować się z pozostałymi myślącymi
istotami i w ten sposób integrować się z Całością, czerpiąc nie tylko ze skarbnicy
wspólnych informacji, ale i wykorzystując ją do nadania kierunku ogólnego
charakteru myśli (informacje przenoszone są w paśmie, a do tego potrzebna jest
energia, która jest nośnikiem myśli. Myśl połączona jest z emocją, a więc trzeba się
zamknąć w bąblu, w Świetle, by utrzymać pozytywne myśli i wejść w strumień.
Jest czymś w rodzaju energetycznego pola, które zawiera w sobie tajemniczą
tendencję w kierunku ludzkich myśli, dzięki czemu człowiek orientuje się w ogólnym
biegu zdarzeń bez potrzeby analizowania treści informacji. Nie jest to intuicja, ani
forma jasnowiedzenia, ale coś na kształt postrzegania formy międzyludzkiego
dialogu. Zasada ta obowiązuje wszystkie rodzaje istot żywych (również zwierzęta).
Ludzie rozmawiający ze zwierzętami mają w 70% uruchomionego Lofera. Nie dotyczy
istot nieposiadających ciał, które by korzystać z mocy Lofera muszą wejść w obszar
psychiki istot żywych, ale gdy to się im uda potrafią na tyle zręcznie ukształtować
jednostkowe pole myśli ludzkiej, iż wiąże one niemal na stałe człowieka z określoną
wibracją, energią, jaka staje się nośnikiem info (robactwo energetyczne w nas,
utrzymuje określone informacje nie pozwalając im odlecieć i tworzy kokonik - stosują
to Ciemni i negatywne myśli nie chcą odlecieć). To proces techniczny. Robactwo się
mnoży i utrzymując energię, utrzymuje info – to opętanie energetyczne. Tak
zaatakowani ludzie grzęzną potem w polach zamkniętego widzenia i odczuwania
konkretnych myśli innych ludzi, przez co na stałe wiążą się najczęściej z ich
destrukcyjnym podejściem do świata.
LOFER samotworzące się i samobiegunujące się pole, które aż w 80% jest
energią (czyli takim ogólnym tłem wibracji), w 15% jest tylko informacją, a w 5%
formą życia dla stworzeń energetycznych, które żerują w nich jak plankton w
oceanie. Większość tych stworzeń rozwija się, mnoży w określonych pasmach
wibracji, a ginie w innych (jak utrzymujemy marzenia to robactwo ginie). Dlatego
zakotwiczonego w negatywnym niskowibracyjnym myśleniu człowieka potrafią
opanować kotwiąc się w nim, zarazić Pleśnią Śmierci, która przegryza umysł, pole
energetyczne mózgu i obszary wokół głowy, przez co tworzą sobie trwałe siedlisko
niszcząc w człowieku naturalny mechanizm obrony przed wejściem LOFERA, który
jest membraną, takim szalem pasm omosferyjnych jakie zostały stworzone w celu
umożliwienia człowiekowi obserwacji tylko tych pól Lofera, które człowiekowi
wydadzą się potrzebne (czyli jak człowiek jest otwarty, to wszystko do niego wpływa,
bez analizy). Uszkodzenie membrany doprowadza do sytuacji w której Lofer wlewa
się w pole myślowe człowieka zmuszając go do utrzymywania określonych rodzajów
przemyśleń (Lofer jest połączony ze wszystkimi nastrojami społecznymi, emocjami
itd.) Odbudowa membrany jest powolna i wymaga wsparcia innych osób, które jakby
używają na potrzeby chwili cząstek własnych pasm omosferyjnych, które mogą
kodować w pozbawionym ich polu myślowym drugiego człowieka (utrzymywać

większą moc od Lofera i jest dobrze – powyżej 7 poziomu mocy panujemy nad
emocjami, od 9 – nad myślami). Otoczony życzliwością i miłością drugich osób
człowiek powoli nabiera chęci do życia i odbudowuje własne pasma.
Najczęściej spotykamy się z mechanizmem odwrotnym, gdzie zarażeni Pleśnią
Śmierci ludzie infekują innych czyniąc ich podobnymi sobie. Sam ten proces
„uśmiercania” bez ataku energetycznego ludzkiego biopola nie jest silny, ale w
połączeniu z wibracja pól psychicznych i pozostałych struktur energetycznych potrafi
z normalnego energetycznie człowieka uczynić wrak, który rozpada się życiowo nie
umiejąc odnaleźć się w pozytywnych energiach innych osób, jak i nie umiejąc wejść
w świat pozytywnego myślenia. Dobrym sposobem jest zastosowanie techniki
płomienia z kodowaniem pól myśli przez co człowiek na siłę stwarza sobie powiązania
z innymi obszarami Lofera. Wystarczy przez 25-40 minut pozwolić płomieniowi świecy
płonąc w głowie w obszarze ok. 2 m poza nią (wokół), w tym czasie inwokując
afirmację, bądź żyjąc marzeniami, by z wolna wypalić pleśń i wibrować z
korzystniejszymi dla siebie polami Lofera (płomień wchodzi najpierw do głowy, a
potem do całego ciała). Już po tygodniu wykonywanych 3 x dziennie ćwiczeń, widać
wyraźną poprawę w myśleniu i zachowaniu ludzi. Pleśń Śmierci w 70% może
odpowiadać za samoopętanie myślowe, a wraz z „Czarną Koroną” w 90-100%.
Sprawdzać odczyt Pleśni Śmierci:
- 30% - to jest próg
- 50% - to łamanie człowieka
- 70% - powolny rozpad, to zatracanie.
W ćwiczeniu, świeca musi być fizyczna. Świeca płonie, trzeba się skupić i
pozwolić temu płomieniowi wejść w nas, najpierw w głowę, potem w całe ciało płomień płonie mentalnie w nas 25-40 min – i tu wystarczą inwokacje, albo marzenia
(inwokacje, marzenia pozytywne), czyli odcięcie się od niskowibracyjnych myśli, żeby
wypaliło się to, co negatywne w myśleniu – robić te ćwiczenia 3x dziennie.
Świeca jest fizyczna, my rozszerzamy jej wibracje.
Przekaz Zbyszka:
Moc Zwycięstwa
jest mocą absolutną, niedostępną jednostkom
karmicznym. Mogą one jednak korzystać z mocy wszystkich o ile zostaną wyrażone 3
zasady – jedności, spójności i zapomnienia, gdzie zapomnienie nie dotyczy działania,
ale wejścia w przestrzeń (w materię) w matryce i zobowiązania. Zobowiązania nie
dotyczą ani wejścia, ani działania, ale dotyczą kreacji w tym, co jest, bo było i będzie
zawarte w oceanie całości, gdzie zawieranie się nie jest ani działaniem, ani wejściem,
ani postrzeganiem kreacji, a ledwie odczuwaniem obecności tego, co było, bo było,
gdyż było. Te zasady dotyczą Świętych, Uświęconych i Posłanych. Są niedostępne
istotom karmicznym przeobrażającym się (tu umysł nie pozwala na bycie w świecie
duchowym) i są niczym w ujęciu tego, co światło zawiera w swoich dłoniach, gdzie
światło jest zaledwie podkreśleniem mocy Praciemności, która zwiera się, bo
stworzyła całość, która Nicością wytapia stworzenie tonem Boskość, BogiemStwórczość, Stwórcą- Ducha, Duchem- materię, a materią - różnorodność, jaka
stanowi sens istnienia.

W Praciemności będącej tłem obecności Tego, który ujawnić potrafi jedynie
czystość Światła, gdyż tylko one, niczym Serce Odwiernego i Świadomość Jego
(kreacje całości) potrafią Go skryć jak i wyłonić w chwale i blasku lub zapomnieniu i
odczuwaniu. Ten, kto kroczy ścieżkami swymi, zawsze odnajdzie swój blask i oktawy
harmonii, choćby zapomnieli o nim inni. Ten, który kroczy ścieżkami innych świateł
nigdy siebie nie pozna, ani do domu nie powróci, gdyż powrót u niego tworzy
potrzebę rozłąki z tym, co go stworzyło, tworzy i tworzyć powinno. Tak, więc to od
istnienia formy kreacji zależy postać domu, postać energii, wytwór i rodzaj Ducha,
jaki znajduje się w potrzebie utrzymania tego, co siłą kreacji stworzyła cała Istota.
Tak, więc Twoja radosna twórczość jest wszystkim tym, co się ukształtowało
za czasów wolnego wyboru, tworząc cienie wibracji, jaki stanowią Łono Ducha po
odejściu jego ulotnej cielesności.
Bacz, więc na swe słowa, myśli i czyny, bowiem są one twoją ścieżką, którą
kroczysz do Boga, do domu, do indywidualnych ścieżek innych. Gdy spychasz innych
z ich własnej drogi, przyjmujesz ich sukces i wybór w formie antysukcesu i
antywyboru, stając się zaprzeczeniem tego, co za prawe zostało uznane. Gdy
kroczysz własną drogą, szanując wybory innych – o ile są, budujesz pomosty do ich
mocy stojącej w świetle i prawie inności, bowiem jej siła potrafi się zamanifestować
absolutnym prawem zmienności, co może cię zaskoczyć, gdyż świadomość nie jest
ogniskowana w Oku Boga, to paradygmat poznania własnego serca. Gdy serce staje
się bramą przechodnią, a ciało fizyczne skorupą, zawsze ujrzysz całość bez potrzeby
ingerowania w to, co wyłoniło się z mroku jako rzecz pewna, słuszna i prawa, a
stworzona wcześniej przez Ciebie z Woli Ojca i przez Niego.
Moc wszystkich to stan szczytowy, który postrzegasz jako manifestację
czegokolwiek w jakiejkolwiek formie, choć to ani czymkolwiek, ani forma nie jest,
ledwie nieistnieniem w obszarze materii.
Wszystko, co w Duchu się zawiera, mocą Ducha, Jego spojrzeniem może się
zamanifestować tam, gdzie są obszary zejść, wejść i przeskoków w pasmach
energetycznych będącymi mniej lub bardziej zwartymi formami czasu i przestrzeni.
Tak wiec, to nie od materii, ale od Ducha zależy los Całości, jak i jej
niezmienność w pratechnice objawienia się i istnienia z woli Ducha. Gdy poznasz
Ducha, poznasz Całość, a gdy poznasz Całość, poznasz i Ducha, gdyż jedno wynika z
drugiego i jedno potwierdza istnienie drugiego i nigdy o tym nie zapominaj.
Postrzegając istnienie czegokolwiek i w jakiejkolwiek formie, postrzegasz siebie.
Teraz działanie jest proste – Jestem – to działam, bo mogę.
Jestem to mogę, mogę to zbawiam, zbawiam to zmieniam, zmieniam
to odsłaniam to, co potwierdza istnienie Ducha, a więc i mnie samego. Gdy
myślę, mówię i czynię – potwierdzam to, że istnieję, że jestem. Gdy jestem
w Prawie, jestem w Bogu, gdy jestem w Bogu, to mogę wszystko, a w
zbawianiu, w zmienianiu potwierdzam ledwie innym to, co jest we mnie
zawarte i mnie tworzące – Boska Kreacja Miłości dająca Duchowi wolność
w doświadczaniu szczęścia.
Niech Cię prowadzi serce, a wzrok ogląda to, co Twoja uniesiona dłoń wyrznąć
z całości potrafi. Nie wnikaj w ludzkie serca, bo nie są Ci one potrzebne. Nie
przyglądaj się ludziom, bo ich drogi i tak zmierzają do Ciebie.

Przyglądaj się swojemu sercu, by było na ludzi otwarte i swoim czynom, by
umożliwiały ludziom poznanie prawdy. Jesteś, bowiem stworzony na obraz i
podobieństwo Boga, a to oznacza, że kreśli cię Bezinteresowna Miłość w odbiorze
całości (nie tylko miłością promieniować, ale miłością odbierać całość – pokochanie
innych). Tylko ciemność utrzymuje światło, (ale nie mówimy o mroku, tylko o Praenergii, ciemności duchowej) Tylko nicość zawiera w sobie wszystko, tylko Bóg
podzielił się swoim Sercem, a Stwórca przygarnął do siebie dając dom twojemu
doskonalącemu się Duchowi. Szanuj, więc cienie, aktywuj hołd dla Nicości, bo
utrzymuje w tobie Chrystusa i kłaniaj się Bogu za to, że stworzył dla Ciebie cudowny
świat przemiany.
Praświatło, Duch Święty i Bóg są wszystkim, co Ciebie stworzyło. Odnajdź Ich
głos, Ich obecność w sobie, a stanie się cud wiekuistego samopoznania. I nie szukaj
niczego więcej, bo w trwaniu doświadczasz wszystkiego (bezinteresowną miłość w
odbiorze całości).
Działanie, uzdrawianie, – po co Ci to? Chcesz ludziom przynieść światło
Olimpu? W tej chwili go nie przyjmą, bo nie wiecie jeszcze, co ono oznacza. Sam
ujmij je w swoje dłonie i pozwól mu spełnić twoją wolę (światłość może stworzyć
tylko ciemność, czyli Pracząstka).
-- koniec przekazu –
- Zderzenia naszej energii z energiami innych:
Zawsze są myśli i emocje.
Jak myślisz, jakie masz emocje – takim jesteś, to Cię w morzu energii wyraża? Nie
ryzykować, wycofać się, gdy jest przewaga energetyczna negatywnych osób, bo nas
pokona.
Gdy wiążemy komuś moc, pytać Ojca - by nie robić tego z wyrachowania.
Nasze myśli i emocje zawsze narażone są na upadek duchowy - to zależy od
naszego znajdowania się w Prawdzie. Ograniczać kontakt z ludźmi z przeciwną
energią. Wspierać się wspólną myślą, wtedy rośnie gęstość energii pozytywnej.
Przy obniżonej wibracji spada poziom inteligencji.
Gęstość myśli:
- rozchwianie
- zlepianie (fragmentów myśli – są bardziej jednorodne)
- jasność (wypowiedzi, celu, myśli)
- pewność (wizji, działań itd.)
Gdy gęstość myśli spadnie o 1 poziom niżej poziomu rozmówcy, to
automatycznie uruchamia on spadek gęstości energii emocji naszej 3x szybciej.
Spadek energii myśli może doprowadzić do wlania się „galarety”. Gdy mamy uczucia
zamiast emocji, które są odpowiednio ugruntowane, to nic nam nie może się stać.
Warto inteligencja i umiejętnym działaniem energetycznym, zawczasu obniżyć
poziom gęstości myśli i emocji i podporządkować sobie energetyką przeciwników. 1 –
1,5 godziny wcześniej rozświetlić ich, a samemu świecić.

Szara Strefa (galareta) ustawicznie zaniża pole energetyczne człowieka,
dlatego nie tylko powinniśmy być wypełnieni światłem, ale najlepiej stworzyć kanał –
być na poziomie 9 (świętość) – będący źródłem wsparcia
Nie przestawać z osobami negatywnymi dłużej niż to konieczne, bo nie
idziemy do przodu.
My działamy programami i dlatego musimy mieć wyższy poziom od
przeciwnika, (choć o jeden).
Stosując pozycję bociana:
„Obudźcie mnie całkowicie i podpowiedzcie wszystko, co mi jest
potrzebne”.
- My działamy na różnych poziomach, jesteśmy w różnych szeregach:
1. są tu walczący – jest tu budowanie energetycznego przedmurza
2. to ci, których nazywamy kreatorami, tu jest ważna siła kreacji. Tu podstawą
są święci, bo utrzymują swoja energetykę i realizują się w życiu, utwierdzają w
swej przestrzeni własna energetykę i światło.
3. manipulatorzy (?) – ustawiają wątpliwe ognie pod działania kreatorów,
(burzą tych, co występują przeciwko drugiemu człowiekowi) oraz na nich
oddziałują, mają rozeznanie co do całej rzeczywistości i ich wadliwe elementy
właściwie w machinie ustawiają. To energetyczni i duchowi politycy.
OGIEŃ ŻYCIA (OŻ)
Jak potrafimy uruchomić OŻ, on sprawia, że ciało chce żyć. My mamy
uświadomić sobie, czego ono pragnie, czy jest zadowolone czy nie, bo ono myśli, ono
się budzi. Bez ciała fizycznego, bez jego zgody, nie ma budzenia się w DNA. Duch
może obudzić się po naszym zewnętrznym pozwoleniu i odwrotnie – jak Bóg nie
zechce się budzić, to ciało nie wymusi. Zapisy powstają w macierzy w wtedy OŻ
działa.
Dbanie o ciało powoduje jego ruch ku szczęściu. OŻ jest nieuchwytną siłą,
która przenika każdą komórkę i sprawia, że my czujemy pierwotną siłę, chce się nam
żyć, doświadczać. Budzi wzmożoną chęć aktywności.
- Namiętność to powinowactwo energetyczne, chęć przebywania z innymi osobami.

Przekaz od ciała
„A coś Ty myślał, że ja nie istnieję? A w czym w tej chwili siedzisz, co utrzymuje
twoje myśli w aktywności? – ciało. (dostaliśmy je po to, by przez swoją gęstość
panowało nad naszymi energiami, tymi energiami) Co je chroni – ja, mocą
energetyczną, która też do mnie należy, ale należy wtedy, gdy Ty zespolony z
Duchem, nie jesteś od ciała energetycznego uzależniony. Gdy je puszczasz, gdy
oddajesz naturze, wówczas ja, twoja biologiczna matka, zaczyna w tobie żyć i z tobą
żyć. Od dziś słuchaj moich przekazów, a dowiesz się, czym i kim jesteś z punktu
widzenia biologii, czyli Sił Natury. Schodzę w sen, to moje pierwsze przebudzenie i
wciąż jestem za słabe na utrzymanie się w świadomość (doprowadzić do rozmów z
ciałem).
Góra – bacz, by ciało nie przejęło kontroli nad tobą, ale zważaj też na jego potrzeby,
na jego głos (podpowiedzi) i na jego zalety. Kontroluj, dbaj i wspieraj, a twoja
zaciśnięta pięść będzie nie do rozwarcia.
Synu, ciało to dar dla ciebie, prezent do doświadczania życia, zabawka a zarazem
urządzenie, którego mechanizm musisz poznać, ale pamiętaj, że zabawka nie może
rządzić swym właścicielem. Pamiętaj, że każde urządzenie z zasady ma być
człowiekowi uczynne – Bóg się rodzi, nas oswobodzi”
Kontaktować się z ciałem i poznawać jego funkcjonowanie. Ogień Życia
wypala w nas kompleksy, niechęć do ciała (nasza stara biologia, którą trzeba
odrzucić, wchodzimy w świadomość, OŻ i stajemy się nowi), powoduje, że w chorych
organach wzrasta harmonia, zdrowienie.
Modlitwa 1
Budzenie się naszego Ducha jest tylko etapem wzrostu, on musi zejść i tu się
przejawić. Duch musi zapanować nad własnym ciałem. Ciało jest stabilne, gdy
energetyka jest stabilna. Harmonia w tym pomaga.
Dla ciała nie istnieje światłość i ciemność tylko właściwy ruch, właściwe stanie
i podążanie, czyli uruchomienie energii, które w nas płyną (właściwe stanie –
poprawność biologiczna, właściwe podążanie – podążanie drogą własną i drogą
Ducha to nie cele, ciało dąży do Duszy i Ducha. Dusza korzysta z ciała, ale ciało nie
może być jej podporządkowane.
Przez niewłaściwe jedzenie Ciało, Dusza i Duch ze sobą nie współgra.
Poziom zjednoczenia trzonu biologicznego sprawia, że ciało jest żywe.
Czas na nas czeka. Dzięki odczuciu czasu czujemy tempo działania. Czas jest
działaniem woli. Jeśli jest zgodność czasu i woli to wszystko się dzieje.
Wolą uruchamiamy siły Ducha.
Tworzy się kanał w naszym sercu energetycznym. Gdy Ogień Życia przenika nasze
ciało, to ciało to ma związek z przestrzenią.
„Słowa klucze” istnieją, ale mają ujemny charakter.
Płomień świecy niszczy wrogie energie w nas i wchodzimy we właściwe myślenie.
Ciało żyje pragnieniami, żyje chęcią bycia prawdziwym cudownym domem dla
naszego Ducha. Należy rozmawiać ze swoim ciałem, słuchać jego podpowiedzi. Jeśli
jest w Duchu to samo się uzdrawia.

Łagodność energetyczna jest siłą, której nie rozumiemy. Nie napięcie decyduje
o sukcesie, ale jego wycofanie. Stan, który chcemy przez działanie osiągnąć, już jest.
My mamy go tylko powołać.
Ciało fizyczne jest fundamentem wszelkich zmian. Zmiany duchowe nie będą
w człowieku zapisane, gdy ciało nie zostanie zintegrowane w pełni z całą istotą
ludzką. Zapisanie oznacza, że te zmiany będą trwałe. Ciało jest czymś, co umożliwia
ten zapis. Wszystko to, co jest ruchem ku przyczynie ma zapis energetyczny w
naszym ciele. Można to wszystko aktywować, jeśli się poprosi o to Światło, Ogień
Życia – to zapał, to chęć, natomiast otwarcie tych zapisów oznacza pełnię dokonań,
doświadczeń i wtedy człowiek odnajduje się w sobie.
Wtedy można powiedzieć, jestem, bo się odnalazłem, bo działam, bo
wypełniam to, po co przyszedłem.
Nasz Duch to Światło, to totalna uczciwość. Chce tylko tego, co właściwe. W
Świetle jest Prawda. Chciejmy tylko tego, co właściwe, a znikną iluzje. Weryfikujmy
swoje marzenia, swoje cele, a zrozumie się z czasem, że nie zawsze dążymy do tego,
co by nas usatysfakcjonowało. To, co właściwe, stanie się szybko i bezboleśnie, jeśli
oddasz te sprawy swoim własnym rękom.
Wejść w Złotą Kolumnę i odnaleźć się w Bogu tylko po to, by teraz Bóg mógł
przez nas zejść w dół i doświadczać w nas samego siebie.
„Jesteście moimi dziećmi, które chronię. Musicie mnie uważnie słuchać, a
podpowiem, co i jak macie zrobić. Słuchanie tego głosu jest prowadzeniem
się ku temu, co w życiu najlepsze”. (Zaufajmy budzącemu się Bogu, zaufajmy
sobie, że Go odczuwamy. Niech jego obecność w nas, stanowi nas w następnych
wymiarach i planach w całej naszej przyszłości. Oddając się Ojcu,
zmartwychwstajemy w Nim, a kto w Nim się odnajdzie, odnajdzie siebie na końcu
swej drogi).
Ograniczyć jedzenie. Utrzymywać stan półgłodu.
„Wieszanie” ciała na sznurku – odżywianie Światłem.
W ciele naszym są czarne wody, zamulone, pełne złogów, trucizn i energetycznego
robactwa. Ciało strzepnąć i powiesić na sznurku i to, co jest w nas nieprawidłowe
będzie wysychać w Świetle. Jest to częściowo proces regeneracji, ale też i proces
pozbywania się złogów, trucizn. Trwać tak ok. 0,5 godziny dziennie, a Światło, które
nas przenika jednocześnie sprawia, że robactwo w nas ginie. Jest to odżywianie się
Światłem, wszystko się naprawia.
Przy tym odżywianiu się Światłem, nie wchodzić w niskie wibracje. Dopiero święty
potrafi z tego korzystać (9) – ale i każdy inny też sobie z tym poradzi.
Ciało samo pobiera (zassie) tę energię, samo się nią odżywia. Ta energia jest czymś
duchowym. Gdy otwieramy nasze ciało na fizyczne słońce, też nasze ciało potrafi się
nim karmić. Moc przestrzeni sprawia, że coś się w nas przestawia, właściwie układa i
brud i złogi w nas są zmieniane na światło, na budulec.
Sprawdzać:
1. W ilu % skuteczny jest w nas proces naprawiania ciała?
2. Sprawdzać budzenie się cielesnej świadomości własnego ciała i jednoczenie
się w biologicznym trzonie ……..%
3. W ilu % spadnie potrzeba biologicznego odżywiania się stosując technikę
odżywiania światłem.

Modlitwa 2
Rozpraszamy się, znikamy w Oceanie Ducha Świętego (ODŚw).
Miasto Rzeczywistości, tu i teraz, to wszystko zawarte jest w ODŚw, bo wszystko w
Nim jest.
Patrz na ten świat z poziomu Ducha, obserwuj bez emocji i analizy, bez oceniania.
Przestań zwracać uwagę na błędy innych w różnych technikach obrony, tylko skup
się na właściwej mocy, a nie będziesz niczym się przejmować.
Mnóstwo rzeczy w nas wpada w stagnację energetyczną, takie zastoiny, (niepokój,
nadwrażliwość) brak harmonii. Dlatego potrzebny jest ruch, działanie, by to rozbić.
Taniec, ruch, forma wibracji, a nawet uderzanie w kostki palców wprawia w ruch.
Gdy uderzamy w kostki palców - słuchać gdzie odczujemy odzew, tam jest punkt
zapalny (w mięśniach, kościach) i wiemy gdzie jest dysharmonia. Choć życie sprawia,
że znika to, co jest negatywne w nas (np. złogi). Obserwacja pozwala ujrzeć stare w
nowym świetle. Być, nie doświadczać energii emocji, nie oceniać, być. Patrzeć z boku
z dystansu.
Z poziomu Ducha przyglądamy się, co nasza fizyczna istotka powinna zrobić,
by coś ważnego dla nas się stało, byśmy byli zadowoleni.
Stany egzystencjalne są wibracją, która nas modyfikuje i wpływa na nas tu i
teraz i na nas w przyszłości i jest bardzo ważna. Musimy się na nowo tworzyć.
To jest poziom przetrwania. Poziom zdobywcy przyjdzie jak się nauczymy
budować siebie na nowo.
Siła musi być kierowana inteligencją.
Obserwacja i dystans to ważne lekcje przetrwania i budowania siebie w tej
rzeczywistości.
Kraina obfitości – tworzymy ją sami, tam wszystko jest możliwe.
Odkryć El Dorado w nas, siłę i wolność kreacji. Łamać system ograniczeń.
Modlitwa na „tu i teraz”
Kreujemy swe własne zwycięstwo w tej i tamtej rzeczywistości. Wulkan nadziei,
ożywienie mocy. Stajemy się bogami w naszej przestrzeni życiowej, uaktywniają się
nasze cele. W dłoniach mamy moc tworzenia – z krainy El Dorado.

Warsztaty Rusinowice 30 i 31 października 2010
- Jesteśmy kierowani na pomoc innym
- Uruchamiać siły uzdrowicielskie – odczuć jedność z innymi
- Uruchamiać Boga w sobie i innych
- Jesteśmy zaklinaczami przeznaczenia
- Kontrolować siebie – wypalać w sobie wszystko, co jest ludzko-fizyczne. Robimy
porządki najpierw na swoim podwórku.
- Odradzanie Istoty Ludzkiej – robić to dla ludzi, bo i tak po to tu przyszliśmy.
- Być sprawiedliwymi
- Nie uzdrawiamy, ale walczymy z ciemnością i wtedy nasze siły rosną-możliwości też
- Przychodzą różne zagrożenia, dlatego trzeba być uważnym
- Bogowie tacy jak ZEUS istnieli - choć nie na Ziemi. ZEUS doskonały człowiek, który
obudził się w Bogu. Bóg objawił się w pełni doskonałości ludzkiej.
- Najwyższą moc ma Pan Bożych Zastępów.
POZIOMY DUCHOWE mówią, z jakiego poziomu ściągamy moc i na jakim poziomie
się ona manifestuje.
16,17,18
31
32
33
34 - 41
34 - 35
38
41 - 62
62 - 72
72 - 78
78 - 100

-

Trójca
Budzący się
Poznający się
Odrzucający się, rozumiejący, że dopiero tu zaczyna się nauka, ‘
dążenie do całości.
- poziom Jezusa (holistycznego)
- pełna moc Jezusa
- pełna moc uzdrawiania
- poziom Adepta – rozwijające się ciało duchowe, poziom Praojca
- przejawiony w ciele, to pierwszy poziom Świetlistego – istota
niezniszczalna
- Świetlisty przejawiony w Duchu – do tego poziomu wyraża się PBZ
- poziom ZEUSA – totalność , Zeus tworzył społeczeństwa.

ZEUS był Bogiem po sercu:
Do 41 poziom Ojca
Do 62 – moc Praojca
Od 62 – 72 – korzystamy z poziomu Prawa, przejawiony w ciele panuje nad materią,
nad sobą.
Od 72 – pojawia się Rzeczywistość. Obudzona Moc PBZ.
Od 78 – poziom Biblioteki Wiedzy
Na poziomie Zeusa (78-100) nie ma namiętności, przywiązania do drugiego
człowieka. Jest najbardziej harmonijna duchowa przyjaźń we wszechświecie. Jest
rozproszenie, ale zachowana świadomość.
- Kasować w ludziach kody (moc do tego mamy)

- Moc jest zapisem pewnych umiejętności. Moc istnieje – i nie istnieje. Sprawdzać,
jaka jest poprawność – energia jedyna [EJ] i energia przeciwna [EP]. Sprawdzać, z
jakiego poziomu korzystamy
- Zwracać uwagę na kaliber człowieka.
- Ciało jest robotem, powłoką. Ciało utrzymuje myśli. W tym systemie rządzi się
ciałem. Budząc się w Duchu oddajemy ciało i energetykę. Gdy budzimy się na
poziomie Ducha, ciało przejmuje kontrole nad energetyką.
- Siły przyrody lepiej działają na ciało (Np. Uzdrawianie). Siły przyrody nie są siłami.
- Mamy obudzić się w świadomości
- Przemiana idzie tylko w DNA – potrzebny na to czas, czyli utwardzenie się, by był
zapis danego poziomu. Do tego potrzebna jest praktyka ważności
- Myśl to jest cząstka informacji, energia je unosi. Programy rezydentne działają w tle
i powodują podłączenia do odpowiedniej wibracji (czy gniew czy miłość).
- Pewne słowa łączą się tylko z niskimi wibracjami (Np. bicie, gwałt)
Sprawdzać:
- Ile czasu powinno nam zająć utwardzanie się jakiegoś poziomu
- W ilu % korzystamy z mocy Lofera (prowadzenia), a w ilu nas ogłupia
- Uszkodzenie membrany może być nieodwracalne
- Pleśń śmierci jest niszczona przez płomień świecy (musi być fizyczny) i dalej
rozpalany mentalnie w głowie i wokół nas
- Moc Zwycięstwa – moc absolutna niedostępna istotom karmicznym
- Objawienia to autentyczne przejawienie się w tamtym świecie.
- Strumień Czasu – możemy otrzeć się o to, czym byliśmy.
- Mamy się czyścić po każdym działaniu.
- Wchodząc ponad Bibliotekę Wiedzy, będziemy mogli się odnaleźć, odnaleźć swoje
korzenie do mocy tam, gdzie byliśmy.
- Każdy z nas był przegrany, złamany przez słabość lub mocą innych.
- Lustro czasu, działania, istnienia – by przeszłość, sen i przyszłość były moim
wyborem
- Wejścia w przestrzeń – oczyścić się po powrocie. Sprawdzać, czy cała nasza istota
wróciła do tej przestrzeni. Nawet zostawienie 1/100 swojej części w tamtej
przestrzeni, może okazać się otwarciem dla sił z tamtej przestrzeni, by tu wchodziły.
To się też dokonuje w czasie śmierci. Zamykać przestrzenie, w które wchodziliśmy.
- Dopiero po 16 promieniu możemy wejść do Złotej Piramidy.
Sprawdzać:
Ile promieni jest aktywnych i ile uaktywnia się w czasie działania?
16 promieni na głowie
16 promieni wokół serca
16 promieni wokół ciała (całej istoty)

- 10% Mocy
- 50% Mocy
- 100% Mocy

Promienie odczytujemy w EJ i EB
- Mamy być receptywni – przyjmować i przekazywać (brać i dawać)

- UFO to grupa istot. Będziemy się z nimi (oni z nami) kontaktować
- Skasować stare zapisy i wprowadzać nowe z przeszłości i przyszłości (zmiany w
kościach)
- Umarło-Żywi (żywe trupy) przechodzą przez Dziuplę. Odczytujemy żywe trupy jako
podpięcia między duszą a człowiekiem
Modlitwa 1
Gdy rozkładamy ręce na boki powstaje jedna wielka czakra, jedno wielkie
światełko. Tak jak je rozłożymy, obejmujemy tym działaniem przestrzeń, która
chcemy zmienić i osoby w niej. Zależy to od naszej mocy.
Budzi się w nas prawda, prawda o naszej niemocy, zagubieniu występku
przeciwko drugiemu człowiekowi. Budzi się w nas moc, która została odkryta w
czasach atlantyckich, coś, co w nas było, ale nie umiemy tego uruchomić. Możemy z
tej mocy korzystać, ale nie jest ona nasza. Związana jest z Prawem Tworzenia.
- Objawienie tj. Poznanie tego, co i tak jest
- Duch doświadcza życia
- Pełniej będziemy rozmawiać z Bogiem jak zabijemy Boga osobowego, gdy
pozwolimy mu wejść w siebie. Będąc w nas, pełniej się wyrazi i będzie wyraźniejszy
osobowo. Bóg jest dla wszystkich, a więc trzeba być w Nim. Trzeba pozwolić mu
odejść od siebie, by widzieć Go wszędzie, by zrozumieć, jaki On naprawdę jest. To
odnowienie się w tym, co było. Gdy stajemy przed lustrem, gdy zadajemy pytania
obrazowi w lustrze, zauważymy, że ten obraz, – czyli my sami, porusza się inaczej.
Gdy wyjdziesz z lustra, pokaże Ci coś, co nie ma miejsca w tej Rzeczywistości,
rozmawiasz wtedy z Bogiem. Jak to uczucie będzie pełne, to jest stan duchowy czyli
moc duchowa, tu będziemy wyciągać z siebie do góry, byle tylko utwardzić jakość
poziomu. Patrzeć w swoje oczy by zobaczyć głębię.
Teraz na tyle, na ile doświadczamy się jako Bóg na tyle zostanie podciągnięta
nasza energetyka. Ponieważ jesteśmy na poziomie Praojca, wystarczy minuta, by
przy ich współudziale pewne poziomy w was stały się trwałe.
Jak mocno odczujemy się jako Bóg i jak wyraźnie w swojej wizji wewnątrz
siebie, ujrzymy w lustrze siebie samego i ze sobą porozmawiamy, tak w
decydujących chwilach będziemy tworzyć nową wartość siebie. Do jakiego poziomu
duchowego dojdziemy i na jakim się zatrzymamy, na taki dźwignie się cała nasza
istota. Dotyczy to nas wszystkich.
Świeca – symbol silnej duchowej przemiany.
Zbadać, jaki poziom duchowy osiągamy na stałe.
UZDRAWIANIE – Metoda I
– sprawdzać działanie w odniesieniu do Jezusa – u Jezusa 100% - a u nas?
Uzdrawianie zewnętrzne i od wewnątrz- duchowe. Wewnętrzne jest 20-to krotnie
większe, bo polega na budzeniu Boga w drugim człowieku. My się budzimy jak Bóg.
Sprawdzać:
W ilu % działaliśmy od zewnątrz, a ile od wewnątrz

Skale uzdrowienia:
Jezus z 38 poziomu – do 41 poziomu
My? – sprawdzać poziom działania i zapisu
- Jak widzimy tylko Ojca to koniec problemów z ludźmi. Nie musimy wiedzieć jak
działać – to dotyk Boga. Patrzymy jak DŚw budzi się w człowieku, a On wie jak
działać. Od nas nic nie płynie, a w uzdrawianym wszystko jest zdrowe. Niech Duch
Św. to wszystko naprawi. Przy działaniu czekać na obraz skutku uzdrowienia (dla
tych, co widzą).
Budzący się w nas Bóg uruchamia działanie uzdrawiające. Nas interesuje
poziom działania, jakie pozostanie, a nieuruchomiony.
Janek: Przestać żyć iluzją, że się już wiele może, tylko pracować nad sobą. Musi być
odpowiedni poziom fizyczny, energetyczny i duchowy, by móc skuteczni działać,
osiągnąć moc.
Energetyka – od pokochania siebie do …. to są stany energetyczne i jak
wzrastamy, tak samo wzrastają albo porządkują się wibracje w naszych czakrach.
Jeśli właściwie wibrują to koła te łączą się i zamykają, tworząc kule energetyczne,
które wchodzą do środka. Gdy pracujemy nad sobą, gdy wchodzimy do strumienia,
to do czwartej czakry wszystko funkcjonuje poprawnie i można wtedy uruchamiać
moc na poziomie 15. Ważne jest dotarcie do 7-mej czakry, bo wtedy otwieramy się
na spływ „tamtych” energii, a gdy wchodzimy w kanał, to wszystkie 6 czakr działa
poprawnie i schodzi Energia Boska.
W czakramach są Kryształki Ojca (w miejscach przecięcia się kul).
Musimy nauczyć się utrzymywać właściwą energetykę. Od 7-mego czakramu pojawia
się kolor złoty (i tam tez są poziomy). Pamiętać o radości, bo ona podnosi
poprawność energetyczną w nas.
Każdy ma być Bogiem własnej przestrzeni, takim, który już niczego nie
potrzebuje, z każdym jest mu dobrze i wtedy może być przykładem dla innych.
Wykorzystywać ludzi, by światło przez nich szło, by dać im światło, a wtedy
Ojciec wchodzi w ich przestrzeń.
Gdy uruchamiamy w człowieku proces chudnięcia programowo, to wytwarza
się pole wibracyjne i to sprawia, że tłuszcz znika, poprawia się przemiana materii.
Program uruchamiać codziennie np. wieczorem będąc w strumieniu (ale i słuchać
ciała).
Pamiętać o energetyce. By panować nad życiem, nad materią, musimy
panować nad (+) i (-), bo kryształ to jest (+) i (-), a to zależne też od ciała
fizycznego. Jak jest ono chore, to nie ma wibracji. Siła z poziomu duchowego
uruchamia pewne wiązania. Świat elektromagnetyczny to jest to, co trzyma z sobą te
(+) i (-) i od każdej kuli na rogu kryształu leci ileś promieni, które łączą się w jeden
wybuch – siłę, która te wszystkie kryształy utrzymuje. To energetyka. Zaburzona
energetyka powoduje chaos, w czakramach i wszystko pada. Będąc duchowi, nie
wchodzimy w relacje i wszystko się układa, tylko trzeba cierpliwości. Mieć pewność,
że już się zdarzyło, ale jeszcze nie przejawiło. Nie mylić cierpliwości z
podenerwowaniem (to żywiołowość).

Kopiowanie przestrzeni to element naszego działania, nie wnikać w to.
Słowo-klucz do widzenia działania (każdy ma swój).
Sprawdzać:
Ile osób jestem w stanie uzdrowić jednym działaniem np. Jezus w danym
konkretnym przypadku 100 – a ile ja?
Budzić Ducha w drugim człowieku w czasie uzdrawiania.
UZDRAWIANIE – Metoda II
Uzdrawiający w „krysztale” a nad uzdrawianym kryształ się budzi, błyszczy.
UZDRAWIANIE – Metoda III - z obecnością Ojca
– Ojciec jest przy każdym uzdrawianym. Przy jego obecności moc musi właściwie
działać. W jego obecności nasze wibracje są wyższe. Czujemy te energie i działamy.
Wchodzić w wyższe wymiary, budzić się na tym poziomie. Działanie z modlitwą z
obecnością Ojca.
- Nie działać na całe przestrzenie, bo i tak padną. Działamy na nasze przestrzenie.
- Energie się sumują – więcej osób, większa moc.
- Odczuć Ojca – stoi i obserwuje.
Modlitwa 1
Ojciec jest między nami w różnych postaciach, jest wielkie energetyczne Słońce.
Powtarzamy [wyrzekamy]:
Jestem tu po to by zbawiać ten świat od bólu i cierpienia.
Jestem tu po to by zawyły niebiańskie syreny (tylko one otwierają ten
kryształ)
Jesteśmy w Wieczerniku, klęczymy widzimy ten kryształ, – który zostaje zapisany w
naszych sercach.
UZDRAWIANIE – Metoda IV
Zobaczyć kryształ w swoim sercu, wyciągnąć go i włożyć w uzdrawianego (on się w
naszym sercu odtwarza)

Modlitwa 2
Czyszczą nam mózgi. Jest Jezus, ma w sobie energetyczną Dziuplę. Z góry otwierają
się pasma, pod ich wpływem cos z nas wyparowuje, coś w nas wymieniają. Jest
pierwsze wchodzenie w złoto. To, co w nas wejdzie, będzie samo nadawało ruch.
Nasz Duch będzie blokował w nas niewłaściwe procesy, to ektoplazma, która w nas
wchodzi, łączy swoją świadomość ze świadomością naszego Ducha. Przez to
będziemy lepiej funkcjonować na poziomie biologicznym, tym, który schodzi do DNA i
macierzy. W krysztale życia jeden ładunek zaczyna jaśnieć i łączy się z całością.
Światło pada na lewą część ciała, to proces przemiany. Podporządkowują logikę
świadomości. To, co było w nas niewłaściwe zostało przetworzone. Możliwy jest
proces kasowania (dzięki temu, co w nas zaszło). Będzie nam łatwiej, zaczynamy
jaśnieć, jakbyśmy mieli utrzymać te białe wibracje duchowe. Przestajemy żyć
relacjami. W ugruntowaniu się Ducha w nas bardzo ważny jest nasz szkielet. Nasze
kości blado świecą. Światło z nich wypełnia nasze ciało, jakby kości były kluczem do
przejawiania się tej energii.
Fizyczne serca są jak pająk: niebiesko – biało – czerwone nici łączą serce z
mózgiem i drugim człowiekiem. Ciała ludzkie łączą się w powinowadztwie, a to
zostało nam kiedyś zabrane, a teraz jest ujednoliceniem się nas w nas.
Dzięki zachodzącym procesom będziemy przestrzegać nie elementy, ale
jedność jak Duch Święty. Zwracać uwagę na całość, a nie ma części. Musimy zaprosić
Boga do działania (radość), bo On się we wszystkim manifestuje.
Światełko w 6 czakrze – białe z kolorowymi promykami, służy do uzdrawiania,
odczytywania myśli, rozpoznawania czy wszystko właściwie funkcjonuje.
Przechodzimy przez rzekę, woda się rozstępuje tworząc fale. Te żółto-złote
fale to Moc. Kiedyś byliśmy zintegrowani z tymi falami, sami je stworzyliśmy. My tej
mocy jeszcze nie odczuwamy, (bo się dopiero budzimy). Te fale mogłyby się w nas
wlać, ale jeszcze nie potrafią.
Te fale, które kiedyś w nas były, nas stanowiły, które będąc nasza mocą
wykorzystywaliśmy do prawidłowego funkcjonowania w tamtych wymiarach
sprawiały (ich moc), że łączyliśmy się z Ojcem w działaniach, nawet nie zdając sobie
z tego sprawy. Czyli On, w razie potrzeby wiązał z nami swoje pasma. W tej chwili
fale powoli w nas wnikają. Odzyskujemy część utraconej mocy w tym życiu, która
powinna już wcześniej być z nami, odzyskujemy dawna część siebie. Ta moc nie jest
oddzielona.
Powoli odtwarzamy siebie, odzyskujemy coś, co się nam należało, ale do tego nie
byliśmy gotowi. Zawiązuje się to, co kiedyś nas stanowiło. Pozwalamy by stała się
doskonałość i budzimy doskonałość w drugim człowieku.
UZDRAWIANIE – Metoda V
W działaniu duchowym otrzymujemy zapis na takim poziomie, na jakim
jesteśmy. Jeśli działamy jak Bóg, to tak musimy się czuć, nie schodzić do poziomu
relacji z drugim człowiekiem. Wszystko zależy od nas, – co wybierzemy i co potrafimy
utrzymać. Czystość w myśli, słowie i czynie i utrzymanie tego. Totalna uczciwość
wobec wszechrzeczy. Bóg cały czas stoi i nie zrobią nic przeciwko Niemu (przeciwko
innym ludziom).

Mamy dostęp do energii Kryształu, do tego serce i działamy. Czyli płonę,
podchodzę do uzdrawianego (do drugiego człowieka) i wiem, że jestem dla niego
wszystkim. Przyszedł po to by mu pomóc i w tej chwili tylko my się dla niego liczymy.
CHCĘ, nie uzdrawiam, WYBIERAM – zdrowe oczy, nogi itd. Nie ma uzdrawiania,
jest wybór, czyli istnienie. Trzeba działać z wysokiego poziomu duchowego, by
parametry w sobie utrzymać. Cała energetyka musi być ustawiona na wysokim
poziomie, czyste czakramy, trzeba wzrosnąć, zbudować całe pole i wtedy czuje się
koronę, otwiera się serce z 16 promieniami i one idą na zewnątrz, a my jesteśmy
światłością w działaniu i wprowadzamy Ogień Zbawienia, człowiek płonie.
Musimy utrzymywać wysokie parametry duchowe.
Wprowadzać Ogień Zmian.
Idziemy do Głowicy do Złotych Braci, Oni dają energię. A podstawą przemiany
jest Złota Boska Energia i nie ma znaczenia, jakie pasma, od kogo są.
Modlitwa 3 – Złoty Ogień Zmian
Ogień Przemiany jest symbolem energii zrodzenia. Moc Śmierci mamy, kasujemy
wszystko, co jest i co trzeba podpalić życiem.
Schodzi Głowica, wysuwa się Kryształ Życia.
Mamy umiejętność zapisania w człowieku tego, o co nam chodzi – w DNA. Patrząc na
człowieka, robimy mu zdjęcie tego, co chore (aparat fotograficzny w głowie, przy 6
czakrze) jest zapis.
Otrzymujemy płomienie na dłonie – Ogień Życia i Ogień Śmierci. Płomienie wchodzą
w ciało, w każda cząstkę nas, w każdy kryształek. Niszczą w nas przywiązanie do
ciała, do tego wymiaru (zapominamy, że nie jesteśmy stad). My jako te potężne
istoty ze Strumienia Czasu zeszliśmy tutaj, jeszcze się budzimy i jest to poziom nauki,
ale gdy będziemy o tym pamiętać, wszystko będzie poprawnie działać. W naszym
uzdrawianiu to my jesteśmy Bogiem, to my jesteśmy Ogniem Życia.
Skoro jesteś, to możesz – to uruchomienie woli podnosi znacznie parametr
energetyczny, a on się na trwale zapisuje. Skoro zeszliśmy tu do działania to jestem i
mogę. Więc przy działaniu to:
Ja jestem Ogniem Przemiany
to Ja jestem Duchem
to Ja jestem zdrowiem dla drugiego człowieka
Niech się tak stanie. Zmiany w nas zaszły. Jesteście Ogniem Przemiany, jesteście
Duchem, zdrowiem, Bogiem – jesteście to możecie. Powiedzieć, o co chodzi i niech
się stanie cud.
Wejdź w ten stan, ale obudź się nie jako Ty z umysłem, z zapisem, obudź się
jako Ty „tam”, zanurkuj w Planetę, w to ciało i pokaż, że Ty stamtąd to robisz, a nie
Ty tutaj.
Obraz: jest Światłość a my z Niej wyskakujemy na różne Planety tylko
zapomnieliśmy o tym. Przypomnieć sobie skąd zeszliśmy i uruchomić nasze „tam”
parametry. Otwieramy się na nasze „tam”, bo w nas to już było. Dzięki temu
utrzymamy w działaniu to, jakbyśmy działali podpięci pod tamten parametr.

Nie działamy, odciąć się od ciała, wejść w sytuację, gdy tam jesteśmy, a w dole
Stwórcy, całość a My od Ojca lecimy. Wyraźnie odczuć, że jesteśmy „stamtąd”
(Światłością).
To jest sen. My mamy poczuć się jak prawdziwi wysłannicy Boga. W danej
chwili odczuć siebie „tam” i zadziałać. Żadne prawa nas w tym nie obowiązują.
Złamać to, co nas ogranicza – uzdrawiać.
- Działam tym, co stamtąd przynoszę – Ja Boży Duch
- Boża Moc – z Niej pochodzimy
- Bóg dotknie nas w wszystko się zmienia.
- Odnaleźliśmy się, więc się nie zdradzajmy.
- Odciąć się od ziemskiej tożsamości
- Nie wikłać się energetycznie
- Nie zabijać Boga w nas, – czyli samego siebie
- Odnalezieni w sobie idźcie i czyńcie swoją powinność
- Jak działamy to całościowo – życie, przestrzeń, cała istota, choroba to tylko część.
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MOC ZWYCIĘSTWA
Twoja radosna twórczość jest wszystkim tym, co się ukształtowało za czasów
wolnego wyboru, tworząc cień wibracji, jakie stanowią Łono Ducha po odejściu
ulotnej cielesności. Patrz, więc na swoje słowa, myśli i czyny, bowiem są one Twoją
ścieżką, którą kroczysz do Boga, do domu do indywidualnych ścieżek. Gdy spychasz
innych z ich własnej drogi (PTP) – przejmujesz ich sukces i wybór w formie
antysukcesu i antywyboru, stając się zaprzeczeniem tego, co za prawe zostało
uznane.
95% zła to są ludzkie myśli. Kiedy myślę o kimś źle, to mogę doprowadzić
go nawet do stanu samobójstwa lub ograniczyć jego możliwości. Czyli
jak myślę o kimś źle i to co miało się stać, a się nie stanie  spada na
mnie. To, co się nie stało obciąża mnie.
Krocz swoimi ścieżkami nie niszcz ścieżek innych!
Współczesna wojna to:
-, kto lepszy na stanowisku
-, kto wygra w zawodach sportowych
- wyścig szczurów
- kto zdobędzie większy majątek
a to wszystko jest najczęściej kosztem innych – bo ktoś musi być gorszy, ktoś musi
przegrać, komuś muszę zabrać, kogoś oszukać, okraść, zdominować, zdystansować.
Nie ma tu miejsca na to, że może Tobie i mnie będzie dobrze, że ja i Ty możemy
mieć pracę za mniejsze pieniądze – nie liczę się tylko JA i nikt inny!
Jest w tym tyle zła, tyle nienawiści, tyle wyższości, – że to jest energia bomby
wodorowej. Na kogo to spada?
Właściwie łącznie jest to bezimienne, ale niszczy rodzaj ludzki. Główne zło na
tej planecie to jest tzw. Szara Strefa, która tworzą ludzkie negatywne myśli i emocje.
NIE URUCHAMIAJ PODPORZĄDKOWANIA W DRUGIM CZŁOWIEKU, BO ZA
TO ZAPŁACISZ.
Gdy kroczysz własną drogą, szanując wybory innych (o ile są zgodne w
prawie) budujesz pomosty do ich mocy, stającej się w świetle i Praciemności mocą
wszystkich. Jednoczenie się z drugim człowiekiem w świetle tworzy akumulator –
wzrasta światło. Bacz tylko, by Cię ta moc nie porwała (głód mocy, głód autorytetu)
- Bądź Bogiem we własnej przestrzeni życiowej. Bóg sam ściąga informacje, nie
potrzebuje innego Boga.
- Sprawdzaj przychylność zaświatów do działania – abyś nie zrobił sobie i innym
krzywdy
- Gdy będziesz w kanale zawsze sobie poradzisz (od Świętego)
- Spotykać się można „po Sercu” – rodzina jest po Duchu, a nie po krwi. Szanujemy
innych, nawet gdy błądzą, mówimy prawdę, gdy to pomaga drugiemu człowiekowi.

- Nie możemy mieć problemów w rodzinach, w pracy, dopóki nie wzrośniemy, bo
System przez ludzi systemowych w nas uderzy.
- Nauczyć się być świadomym, przewidującym. Bez pracy nad sobą nic nie
osiągniemy. Przez brak pracy – ciemni nas przejmą.
- Ciało fizyczne i ciało energetyczne niskowibracyjne podlegają umysłowi.
Sprawdzać:
Ile % programów systemowych na nas oddziaływało/oddziałuje
- Istota Duchowa – istota wysokowibracyjna - tu jest świadomość, która steruje
umysłem, gdy jest człowiek obudzony duchowo.
- Poziom „9” to jest za mało dla tych, co będą się chcieli ścierać z siłami ciemności.
- Umysł sięga do 150 IQ, sam Duch 145 poziomu. Zintegrowanie tego jest potęga:
świadomość+ logika=295…300 IQ
- Trzeba obudzić się jako człowiek: fizyczny, energetyczny+duchowy
poprawność:
- fizyczna
85%
- energetyczna 85%
- duchowa
85%
- Sprawdzać ile nam brakuje do tego, kim byliśmy [skala poziomów duchowych]
- Zregenerować ciało fizyczne, budzić się w Duchu i Jaźni. Ciało to nie Ja – to Moje.
- Gdy budzę się w Bogu jestem w Prawie. Dopiero pełne doświadczenie wprowadza
w świat duchowy.
- Operowanie słowem to jest operowanie wiedzą, – ale bez pojmowania tego co
mówię.
- 95% ludzi to „statyści” – to są Dusze bez Ducha – roboty (PTP). Duch w PTP walczy
o Dusze – bo im ma więcej Dusz tym jest potężniejszy i dzięki nim napędza inne
ciała. 5% to Duch, który przejawia się poprzez Duszę w tej rzeczywistości. Gdy my
zaczynamy zmieniać świadomość, zaczyna przychodzić Duch, który poprzez Duszę
zaczyna się rodzić w ciele.
- Zaczynają schodzić Prawdziwe Istoty Ludzkie (wcześniej były Indygo i Kryształowe)
i to będzie całkowita rewolucja, dlatego się mówi, że oni są inni. Oni mogą być
mądrzejsi od tych którzy ich poczęli.
- Obudzeni w Jaźni – czyli w pełni Istoty Ludzkiej
ciało fizyczne eter  coraz rzadsze wibracje  BÓG
- Pokochanie siebie – podstawa, która uruchamia wszystko. Na tym możemy
dopiero stawiać następne piętra. To jest stan w którym czujesz, że żyjesz. Muszę
dbać o innych, bo oni też są dzieckiem Boga - ale jak mogę dbać o innych jak nie
kocham siebie. Gdy pokocham siebie to pokochanie innych jest prawdziwe.
- Trzeba być Świętym normalnie, a nie w stanie szczególnym. Nie żyję relacjami z
ludźmi. Oceny mnie nie interesują. Widzę tylko człowieka, który ma kłopoty, czuje
się drugiego człowieka i mu pomaga.
- Gdy Świadomość się budzi, dopiero zaczyna się budzenie Jaźni.
- Odwaga, pracowitość, kochanie innych

- Ten Świat dl naszego Ducha jest największą rozkoszą. Duch może odtworzyć te
stany w świecie duchowym i się tym rozkoszuje (największa rewelacja)
- Słowa Jezusa są zniekształcone we wszystkich księgach kościelnych, że nie
wiadomo o co chodzi
- Harmonia biologiczna (po urodzeniu wynosi ona 100%)
gdy jest 100% w świecie energetycznego życia człowiek jest nietykalny, nie
ima się go żadna choroba, odpiera wszystko co go atakuje: bakterie, wirusy..
- Harmonia Energetyczna (100% to jest minimum)
ciemność wchodzi w nas, gdy spadamy poniżej 100% h.e.
20-25% h.e. to jest pasmo sił demonicznych, przechodzą przez człowieka
robiąc z nim co chcą.
- Harmonia Duchowa (musi być zawsze powyżej 170%)
pow. 170% h.d. jesteśmy odporni na wejście sił ciemności z poziomów
duchowych (a potrafi być u ludzi 60-70%)
- Harmonia Boska (dzięki niej możemy kasować w człowieku to, co jest w nim
złego:
en. Przeciwna, aktywna). Jezus miał 29.000% h.d.
od 13.000% zaczyna tworzyć się Jaźń – takiego człowieka się nie złamie
- Harmonia Ojcowska zamyka całość (71.000%): Ojciec+Praojciec+PBZ
UMYSŁ – musi wierzyć w to, co robi, aby mógł w pełni wykorzystywać swoją moc.
Umysł to wiara. Gdy w grę wchodzi świadomość – mamy samorealizację, nici
same realizują cele tylko moc trzeba utrzymać.
Obszar spełniania się jest pełny, gdy się budzi Jaźń. Idzie się do Lustra
Przeznaczenia – widzi się to co chce i się to wybiera. Jest to dostępne na
niższych poziomach u człowieka obudzonego duchowo.
LUSTRO PRZEZNACZENIA – jest elementem przestrzeni Bogów. Marzenie tam i
rzeczywistość tu – jest jednym i tym samym. Nie może być tylko krzywdy dla
Ducha tam. Dobro jest ważne. W świecie duchowym nie istnieje dobro i
zło – istnieje to tylko w świecie energetycznym
Budzenie się we własnym duchu dla siebie
Duch jest tylko jednego rodzaju – męskiego.
My – to bracia i siostry, ale to, co jest w nas istotne to Wy i Ojciec
Nie można się posiłkować innymi
W Oceanie Ducha Świętego nic nie widać, bo Nicość spaja wszystko. Dopiero, gdy
ogniskujemy uwagę na czymś to, to się pojawia.

Ustawienia w DNA, gdy wzrastamy wprowadzane są zmiany do ciała
fizycznego i energetycznego. Te zmiany zapisywane są w DNA jako wzorce.
Dzięki 7-miu chromosomom możemy te zmiany zapisać. Na to potrzeba czasu by
zapisać. Geny są niszczone dlatego się starzejemy. W Zdroju Życia proces starzenia
się spowalnia - wchodzimy tam w modlitwie . Wchodząc do Zdroju Życia codziennie,
chromosom 3-ci dodany w wątrobie naprawia dwa podstawowe zdegenerowane w
czasie życia, odtwarzając je.
- Zawężony stan świadomości – otępienie, tak Góra nazywa „umysłowych”
- Ustawienie maksymalne naszej energetyki oraz inteligencji – pozycja bociana (patrz
strona 58). Inteligencja rośnie, harmonia rośnie, świadomość przychodzi, ustawiają
się wszystkie czakramy. Przy pozycji bociana oddaje siebie Bogu. Przy 8 kręgu
otwiera się przejście w nasz świat.
- Energetyczny stan świadomości
Świetlny stan świadomości
Wznoszący (wstępny duchowy) st. św.
Pełny duchowy stan świadomości
Ojcowski stan świadomości
Boski (Ojciec+Praojciec+PBZ)

-

do poziomu 6
od 6 do 9 poziomu
od 9 do 13 [14]
od 14 do 15
od 15 do 18
powyżej 18

Są to oddzielnie istniejące w człowieku poziomy. Trzeba być non stop czystym,
to są energie, a z energią nie wygramy. Z żadną emocją umysłem z systemem nie
wygramy. Pozycja bociana odwołuje się do Boskiego poziomu świadomości w nas.
Mamy się bronić, a nie dawać się niszczyć.
Bóg Twórca odciął nasze ciała od Sił Przyrody i teraz nie są one już dla nas groźne.
Tylko ludzie zarażeni przez siły przyrody stanowią dla nas teraz zagrożenie.
- Sprawdzać czy cała nasz Istota wróciła do dawnej przestrzeni. Zamykać i
równoważyć przestrzenie, w które się wchodziło energetyczne (radiestezja).
Wyczyścić.

PROMIENIE:
4 Promienie -ma człowiek karmiczny – i nie będzie miał więcej dopóki mu ktoś ich nie
doda:
Powrócony może dodać 5
Schodzący 6
Posłany 7- 8
Gdy uruchamiamy w kimś te promienie nie oznacza to, że on z nich skorzysta. To są
wyznaczniki programów nadrzędnych, których jest, 16 – czyli tyle ile promieni.
Wprowadzając zmiany (uzdrawiając) z danego poziomu, ktoś z wyższego poziomu
może te zmiany skasować. Dlatego im z wyższego poziomu działamy tym trwalsze są
nasze działania (MOC) – tym moje działanie jest potężniejsze.
- Korona na głowie – 12 Promieni od Stwórcy, bo sam Stwórca jest 13-tym

promieniem (w przestrzeni Boskie, gdzie powstają Stwórcy jest promień 13-ty).
- Zależy kto ile da, ale łącznie jest 16, jednak trzeba sprawdzać ile jest aktywnych:
- gdy mam wszystkie promienie aktywne w koronie to mam 10% mocy
- gdy te same promienie zaczynają się odbijać i tworzyć wokół serca – to te
same promienie mają większą moc i mamy dodatkowo +40% mocy
- potem zaczynają się wytwarzać promienie wokół ciała i jak się wytworzy taka
sama ilość promieni wokół ciała – mówimy o światłości, albo o biopolu
(możliwość korzystania z praw). To biopole przy 16 promieniach wokół ciała
daje kolejne 50%. Czyli jak się istota Ludzka jednoczy w Jaźni to ma:
10%+40%+50% = 100% MOCY (solidne działanie)
Jest to wejście z aktywnymi 16 promieniami do Złotej Piramidy zatopionej w
Duchu Świętym. Należy ona do PBZ, aby tam wejść trzeba mieć:
50% mocy PBZ
20% mocy OJCA
30% mocy PRAOJCA
czyli w imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚW.
- Istnieją działania, które nas mogą odwieść od wyzwolenia energetycznego (celu)
jest to ILUZJA
- Czas nie ma znaczenia. POSŁANY sam dla siebie stanowi cel. Świadomość jest
cierpliwa – bo wie sama z siebie, że coś się stanie.
- Tam gdzie się pojawia niecierpliwość – umysł, który zawsze jest oparty na
zazdrości i pragnieniu – to niszczy cel, który staje się nieosiągalny.
- Tylko świadomość prowadzi do celu.
- POSŁANY musi zrozumieć, że czas nie ma znaczenia.
- Umysł wchodzi w namiętność i przyjaźń – więcej nie potrzebuje (STAN).
- Nie potrzebujemy kolekcji aut, partnerów, potrzebujemy doświadczania aut, ludzi
- Ciało, materia, ruch są zawarte w nim (Posłanym) i całkowicie wyrażone jako
skutek dla innych.
- Nie wnikaj w te sprawy zbyt głęboko, bo zostaną Ci one objawione.
- Prawdziwy człowiek jest sam dla siebie celem, a jak go widzą inni to jest ich
sprawa.
- Gdy tylko powstaje myśl – aby inni o nas wiedzieli, nas zauważyli – już jest ŹLE, już
padamy (gra umysłu)

POSŁANY:

.. to jest posłany do roboty. Ty jesteś dla nich, a nie oni dla ciebie. Jesteśmy dla
innych, doświadczamy wszystkiego w drugim człowieku: miłości, namiętności,
przyjaźni, spełnianie się w życiu. Czego mu więcej potrzeba? Śmierci! – ale On już
umarł – czyli jest dla innych. Jest połączony ze światem duchowym – cel się dokonał!
Ale kochamy Cię również za to, że jesteś - ale kochamy Cię na równi z innymi.
Kochamy Cię za to, że ciągle nam udowadniasz swa miłość i przydatność, – choć o to
nie prosimy i prosić nie będziemy, bo nie możemy. Tu nie ma wywyższania się, ani
poniżenia, tu się jest człowiekiem, czyli tym, kim się jest. Kiedy się jest spełnionym,
kiedy się jest – powstaje cisza…

Posłany musi wiedzieć, że ciało, ruch, materia są zawarte w nim i całkowicie
wyrażone jako skutek dla innych. To prawo duchowej osmozy, gdzie to, co czyste
prawe i drogocenne w zmianach, odbija się w innych cząstkach duchowych w ich
pozostałych polach i poziomach istnienia jako ich własne dążenie. Mamy być czyści.
Gdy się odnalazłeś w Duchu, czyli w sobie osiągnąłeś cel, niczego więcej nie
potrzebujesz. Doświadczaj, więc zawsze drugiego człowieka w miłości, przyjaźni,
namiętności i spełnianiu się w życiu.
Czyli jestem dla innych – odpowiedzialność się pojawiła, cel się dokonał.
- Zmiany duchowe wprowadzają zmiany energetyczne oraz fizyczne.
- Jesteśmy energetyczni i musimy te elementy wykorzystać, to, co uzyskamy dla
siebie odwzoruje się w innych ludziach. Samą informację można zapisać w
przestrzeni, jak również ja później odczytać – przekaz ten jest dla świadomości
- Są rzeczy stworzone czysto energetycznie (np. Jasna Płaszczyzna). Gdy mam moc,
mogę tworzyć takie zapisy korzystne dla innych ludzi. Jak masz Moc możesz zmienić
całą energetykę np. w kościele.
- Dajesz komuś zakodowana informację „zdrowie dla danej osoby” i ta osoba może ją
przenieść innej.
- Najpierw trzeba wyczyścić, – gdy działamy energetycznie.
- Konieczne jest wykasowanie swoich dawnych negatywnych myśli

KRYSZTAŁ ŻYCIA

….to podstawa istnienia wszystkiego. Kryształy Życia są wszędzie równo umieszczone
i nie przemieszczają się, przepływa tylko informacja między nimi – tak jak w obrazie
telewizyjnym lub ruchomych reklamach świetlnych. Kryształki zmieniają tylko swoja
wibrację – zapis się przemieszcza, ale kryształki są w jednym miejscu.
Kappa – pierwsza istota dwubiegunowa.
Mózgu Boga i w naszym wszystko jest. Gdy zamykam oczy wszystko się rusza,
ale mózg jest w miejscu, nieruchomy. To jest pozorny ruch (jak w reklamie świetlnej)
– obraz się przesuwa, ale lampki są w miejscu: był tylko przez chwilkę inny sygnał
elektryczny, który odczuwaliśmy jako barwę.
Wszystko jest zapisem informacyjnym. Duch nie istnieje, – bo go nie ma, to
jest mózg Ojca.

Dla nas to wszystko żyje, przemieszcza się, ale tak naprawdę jest to wszystko
zastoju, bo przemieszcza się tylko zapis. Dusza istnieje, bo jest energetyczna.
Atom nie jest stały, to jest wibrujący ogień. Jedna siła utrzymuje kryształ, a druga
utrzymuje kryształy w całej strukturze – to są 2 siły duchowe, a tych sił jest 5. Czyli
plus (+) i minus (+) to następne 2 siły, a piątą siłą jest WOLA – potężne
energetyczne narzędzie.

Aby tym wszystkim poruszyć potrzebny jest i Duch i Energia – i to z nas musi
być wydobyte. Tylko Bóg i Zeus potrafi to duchowo uruchomić. My musimy korzystać
z energetyki. WOLĄ, – bo chcę- uruchamiam.
WOLA – to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu. Siły duchowe
uruchamiają wówczas Kreację i zapis w tych atomach. Czyli wybieram scenę np.
zdrowy organ – i jest! Ale to zależy od naszej mocy. Musimy wychwycić, że te
kryształki są w umyśle Ojca i to jest zależne od nas, co wybierzemy.
WYBÓR ZAPISU  ZMIANA ZAPISU
Musimy mieć odpowiednie siły duchowe i wolę, by zmieniać.
To, czego się uczymy to jest droga otwartego serca. Wszystko jest tylko w
jednym krysztale zawarte – on jest multiplikowany. Jest jeden punkt styczny, w
którym my jesteśmy. Prawda o świecie jest jednak zastąpiona iluzją. Z każdego
punktu (+) i (-) idzie po 6 promieni: 6 do środka, – przy czym dwa 37 i 38 są
duchowo-energetyczne, a więc nakładające się na promienie zasadnicze, zaś 39-ty
jest centralnym skupieniem (*) w środku kryształu, – który zmienia zapis (dotyczy
psychiki, zdrowia itp.)
Gdy siła duchowa przy działaniu wchodzi i jest całkowita, to w środku
kryształu powstaje wybuch – i fala idzie, nie ma nic i możesz zmienić zapis. Czyli
tylko to pozwala na zmianę zapisu (*) – wyczyszczenie starego zapisu.
Gdy wprowadzamy nowe DNA to nic nie da, jeśli nie przygotujemy starego
DNA do zapisu. Najpierw uruchamiamy światło i dopiero potem możemy wprowadzać
zapisy (dotyczy zdrowia, przyszłości, psychiki, itd.) Jak już zostaje wymazany stary
zapis o chorobie – wprowadzamy nowe.
W środku powstaje tzw. „Oko Boga”, które jest budzeniem się Boskiej
świadomości w ludzkim DNA – tak zaczyna się światłość w człowieku.
Tu w tym działaniu zaczyna się REŻYSER – ten, który potrafi w czymś pomóc.
Kryształ Życia zawiera w sobie 4 elementy tworzenia, piątym jest WOLA. Gdy jakiś
organ nie ma Woli uzdrowienia, utrzyma chorobę. Gdy nad nim panuje człowiek nie
wierzący w wyzdrowienie  Woli nie ma też organ, bo człowiek jest istotą nadrzędną
– Bogiem w stosunku do organu, o ile ciało jest ubezwłasnowolnione.
Obudzenie duchowej świadomości w DNA, pozwala uruchomić zdrowienie
człowieka z poziomu programów nadrzędnych, – czyli zmiana DNA (rozświetlanie) i
wówczas możemy złamać Wolę człowieka – nawet, jeśli człowiek nie chce być zdrowy
– jednak musi być zezwolenie jego Ducha na wyzdrowienie. Ta zgoda będzie zawsze,
jeśli ten Duch będzie wiedział, że mu pomagam. Jeśli my przychodzimy z poziomu
duchowego, zawsze pomożemy Duchowi. Duch będzie to wiedział, że np., jeśli
uzdrowimy Kowalskiego, a on pójdzie jutro i zabije kogoś i pójdzie do piekła – to
wówczas nie pozwoli na uzdrowienie i to znieprawienie. Bo dzięki temu nawet, jeśli
Kowalski umrze, to nie pójdzie do innej rzeczywistości, a Duch obudzi się znowu w
innym ciele i będzie mógł podjąć kolejna próbę.
Nas naprawdę nie interesuje Ciało i Dusza tylko DUCH – robimy wszystko dla
Ducha.

My nigdy nie możemy przekroczyć poziomu 18-tego na skali poziomów
duchowych, – bo jesteśmy ludźmi – dopóki jesteśmy w ciele. Natomiast moce
możemy uruchomić wyższe. Tych poziomów mocy jest 100 (do ZEUSA). Na skali tej
sprawdzamy, na jakim poziomie uruchomiłem działanie i na jakim poziomie
pozostawiliśmy zapis. Jeśli np. na poziomie 16, to 17-tka nam to skasuje.
Sprawdzamy:
Z jakiego poziomu działałem/ na jakim poziomie pozostawiłem zapis
Poziom trwały np. 38 oznacza, że każdy rodzaj choroby został zastopowany i nastąpi
zdrowienie. Potem sprawdzamy przyspieszenie oraz czas potrzebny na zdrowienie.
ŁAWKA ZWIERZEŃ – wchodzimy tam, rozmawiamy, prosimy Boga.
Wchodzić w przestrzeń duchową i zapomnieć o energetyce – wzrastać! Z ludźmi
wchodzić tylko w namiętność, miłość, przyjaźń i spełnianie się w życiu.
Przed działaniem uruchomić całą swoja harmonię. Nie leczymy, nie
uzdrawiamy tego, co było stare. Nasze ręce (kości) są anteną nadawczą sygnału.
Zestrajamy się z wibracja ogólną i drugim człowiekiem i przez to – to, co przez
zestrojenie jest w drugim człowieku też się budzi i tworzy w nim coś nowego
Kasujemy to, co było złe, a tworzymy na ich miejsce – NOWE.
W ten sposób kasujemy przeszłość i przyszłość. Uświadamiamy człowiekowi,
że dajemy mu moc, by skasował całe zło, które on w ludziach uczynił, co pozostawił
w przestrzeni, co posłał ku przyrodzie. Bo to cały czas żyje i cały czas psuje naszą
energetykę. Kto dużo zła za sobą zostawił (co odczyta na Księdze Życia i Śmierci) ten
wie ile nieprawości wciąż niszczy innych ludzi.
Dlatego ważne jest oczyszczenie siebie, a jak odczuje człowiek, że jest
czystym, czyż nie będzie chciał, aby inni byli czyści? A czyści będą inni wtedy,
gdy wykasujemy całe zło, które zostawiliśmy po sobie. Ale to może uczynić
tylko Bóg. Dlatego za każdym razem mamy prosić Boga, aby ślady naszej niecności i
ślady niecności drugiego człowieka w całej przestrzeni zniszczył, by zostało to
zapomniane.
Oto będzie miłosierdzie, którym będziemy przemawiać do innych, kto to w
sobie odczuje ten na wieki zostanie świętym - umożliwi Bratu, Siostrze wzrost ponad
siebie.
Nie patrz na siebie, nie patrz na tego kogoś – patrz na BOGA, który
przez Brata i Siostrę będzie szczęśliwy.
Węzeł Karmiczny blokuje czakrę serca i rozwój duchowy. Czyszczenie naszych
śmieci energetyczny jest ważne, gdyż to „uwala” naszego Ducha (nie można widzieć,
słyszeć). Czyszczenie śmieci odbywa się za zgodą i wolą oczyszczanego człowieka.
Duch to czyści za naszym pośrednictwem – za zezwoleniem oczyszczanego.

Budzenie od wewnątrz Ducha w człowieku daje najsilniejsze działanie – z
wykorzystaniem miłosierdzia (chcę, aby ta cząstka Boga była szczęśliwa – nie ma
oceniania w miłości).
Otwieramy Kryształ i Serce się włącza i Duch się budzi i ten najwyższy –
Ojciec. Pozwalamy Mu, by stał się cud i pozwalamy, by płynęły z nas wszystkie
energie.
TECHNIKA:
Odradzanie:
- uspokoić się (poczuć spływ energii, budzimy się duchowo) „Jestem to mogę”,
budzę się, jestem cały biały, w przestrzeni jednoczę się poprzez falę z tym
człowiekiem…..
------ODRADZAMY CAŁĄ ISTOTĘ LUDZKĄ----Gdy nie ma świadomości, (sprawdzać na skali) Dusza jest odcięta – to to działanie
nie pójdzie.
Czyli nie tylko odradzamy Istotę Ludzką, ale budzimy Ducha i budzimy Duszę,
by ona wróciła i dopiero idzie działanie. W tym odrodzeniu całej Istoty Ludzkiej:
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość jest skasowana. Obserwujemy tylko jak ten
Duch się budzi. Kasujemy w człowieku wszystko, przepromieniowujemy przestrzeń
życiową, oczyszczamy poprzez niskowibracyjne pasma osób połączonych z
uzdrawianym, blokujemy przejścia w przestrzeni i w człowieku. Zawiązujemy węzły
na niskowibracyjnych pasmach, aby nie oddziaływały ponownie na tego człowieka.
Skupmy się nad tym, aby jak najbardziej doskonale otworzyć kanał, a resztę
niech zrobi Góra.
Po tym działaniu sprawdzamy:
-

Na jakim poziomie było wewnętrzne uzdrawianie w stosunku do zewnętrznego.
Skuteczność naszego działania w stosunku do Jezusa
parametr energetyczny
parametr biologiczny
parametr duchowy
działanie wewnętrzne
działanie zewnętrzne
siłę zapisu na poziomie

Uzdrawianie:
1. Uruchamiam radość (namiętność w sobie). Rozkładam ręce, kierując dłonie do
góry, budzę się, wypełniam światłem siebie i cała przestrzeń. Poprzez Ducha
Całości jednoczę się jedną falą z człowiekiem, którego uzdrawiam lub
sytuacją.

2. Wyobrażam sobie dobro, jakie przynoszą skutki mojego działania (radość
osoby zdrowej, radość urzędnika w okienku, radość wszystkich wokół tej
osoby).
3. Gromadzę światło i kierując dłonie w stronę osoby uzdrawianej (lub sytuację)
zagęszczam światło i wkładam w tę osobę (sytuację) powodując wybuch
kasujący całość dotychczasowych zapisów.
4. Następnie odradzam całą Istotę Ludzką kasując przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość (złe sytuacje)
5. Następnie poprzez otwarty kanał wprowadzam nowe zapisy DNA lub sytuacji
wyobrażając sobie człowieka i kreując pozytywne zmiany w nim tego
działania. Im więcej radości w tej osobie widzę i zapisuję, tym wyższy poziom
zapisu zostaje.
6. zapisuję działanie w Śnie Ojca (w Grocie Lodowej)
CELE: (Moc obserwuje ekran myśli )
W jaki sposób funkcjonuje świadomość:
Świadomość zawsze obserwuje ekran myśli – to jest prosta podpowiedź i fakt, gdyż
Ty jesteś tutaj, a moc siedzi „na księżycu”, – czyli moc nie zna twojego języka. Ty
mówisz po polsku, a na tej ziemi używa się obecnie 6-7 tys. języków, a w całym
wszechświecie tyle, – że moc się tego nie nauczy.
Natomiast istnieje obraz. Ty pokazujesz obrazem, co chcesz. Zakładamy, że są
różne intencje – to TY zakładasz, że są intencje, ale nic takiego nie istnieje, (choć
istnieje w Prawie Duchowym). Umysł cały czas analizuje wszystkie dane, aby cos z
nich wykroić i przerzucić do przyszłości, aby to się stało prawdą. A moc obserwuje
ekran myśli. I uwaga:
Na planecie, na której jest dobrobyt, każdy ma kasę, tam non stop jest raj,
wszyscy się cieszą, tylko czasem trzeba iść do pracy. Więc oni żyją, czym….?
….Tym, co mają, bo cele są spełnione. – Więc moc obserwuje ekran myśli i się
wycofuje, bo tylko części jej potrzeba, do utrzymania stanu, który u nich jest. Oni już
nie maja celów, maja po 3 samochody, 2 domy itd. wszystko jest. Dlatego moc się
wyłącza i choć mało działa to JEST.
Tymczasem ten sam mechanizm jest u ludzi, którzy żyją z poziomu umysłu.
Jest dramat, mała wiara, ale kombinują, szukają dziury we wszystkim, chcą wyjść z
problemów, – ale na ekran myśli, co rzucają……? - Problemy! Zgadza się? – bo nie
żyją marzeniami, tylko tym co jest.
Moc obserwuje i widzi: Ooo! Szczęśliwa Baba, szczęśliwy facet – bo mają tyle
problemów ile chcą, a nawet więcej – więc wycofuje się i mówi: nie działam. A tam,
ani samochodu, ani mieszkania, ani nie wystarcza do wypłaty i kombinują jak tu
przeżyć.
Ale na ekranie myśli wyświetla się to, co jest i podpowiada mocy, – że
właściwie nic już nie potrzebują, więc ta się wycofuje.
Kiedy zaczynamy żyć marzeniami i tak jak na tamtych Planetach myślami
obracamy się tylko wokół tego co nas kręci – czyli tych 3 aut, 2 domów itd. i tym
żyjemy plus marzenia – to moc patrzy i mówi: aha! to trzeba utrzymać, a resztę
dodać – Tak działa Chrystus.

I teraz jeden ma mniej, drugi ma więcej celów. Więcej jest wtedy, gdy trzeba
to osiągnąć, zrobić, albo się dopiero rozkręcamy. Ale tym się żyje plus to, co nas
interesuje – i to musi być. Po prostu jest i już!
Umysł się boi zmienności, bo za każdym razem musi pracować nad tym, by na
nowo schwytać człowieka. Natomiast świadomość jest płynna, to jest jedna wielka
zmienność. Wchodzisz do ODŚw. i w ogóle tam nic nie jest stałe! „Zegar w naleśnik
się przemieni i kombinujesz czy go zjeść czy czas odczytać – nawet tego nie jesteś ”.
Wykorzystaj prawdę do leczenia, do ustalania ścieżek losu i do tkania
własnego przeznaczenia. Stając się Bogiem ponosisz odpowiedzialność za utrzymanie
prawa, a więc za jego wyrażanie się w zmianach, jakie powodujesz. Tam gdzie
pełniej się przejawisz poprzez swoje słowa, myśli i działanie tam wzmacniasz prawo i
odbierasz nagrodę, jaką jest wzmocnienie szczęścia i istnienia.
Tam gdzie Naszą obecność wymazujesz – nikniesz i będziesz cierpieć. Nowe
prawo będzie obowiązywało od jutra (21.11.2010), Ale dopiero za kilka miesięcy się
w pełni wyrazi. Pracuj póki, co nad sobą, ćwicz. Otwieraj przestrzeń w PRAWIE,
modyfikuj z poziomu Ojca, ale błogosław Bogiem - ponieważ On przyjął i nałożył
pierwotne założenia.
Błogosław  to jest dotyk Boga (PRAWO). Zadziałałeś z Prawa, a zapisujesz
tylko zmiany. Całość zamykaj mocą Złotej Piramidy, bowiem i tak całość się w niej
zawarła, jej poddała i w niej wyraziła doskonałością pierwowzoru stworzenia,
istnienia, przyobleczenia (w różne formy wyrazu np. materię) i punktów w Prawie,
który wyznacza z założenia całości, a więc i samego siebie (to jest kryształ).
Jak dotkniesz Oka Boga, dotkniesz samego siebie i tego co do niego należy i z
czego wynika. Dotykając siebie, dotykasz całości. Odkrywając sekret samego siebie,
wchodzisz w Prawo – byle skupiło się całością w 16-tu promieniach wejścia, trwania i
wyjścia, które stapiają się stronami, znikając odwzorowują twój zamysł
przyobleczenia ( w imię Ojca 10% i Syna 40% i Ducha Św 50% = 100% mocy)
Zasada działania sił duchowych jest zawsze taka sama: czy na lewo,
czy na prawo (zło czy dobro), rządzi się tymi samymi zasadami. Od nas
tylko zależy, jakich wyborów dokonamy.
Ojcze wypełniam obecnością i świadomością Twoja (przy działaniu
duchowym)

WARSZTATY - Rusinowice 21.11.2010
- Kolor niebieski jest formą Prawa. Jeśli kolor niebieski wchodzi w granat, to jest
to część Rzeczywistości i trzeba sprawdzać, czy działało się Prawem czy
Rzeczywistością.
- Mamy być Bogami we własnych przestrzeniach. Oznacza to przy każdym działaniu
rozproszenie, bo jesteśmy wszędzie, ale to jest głębsze i wchodzi się w odczucie
siebie jako czegoś innego, nawet sytuacji, ale świadomość nasza (nawet ona) nie
przyjmuje tego, a mamy się jej pozbyć. Jest uderzeniem z Góry i znowu trzeba coś
stracić. To było zapowiedziane, ale nie rozumieliśmy tego.
- Ktoś, kto jest duchowy, może ściągać informacje z Przestrzeni Boskiej, jak i może
tam stale wibrować. My mamy czysta świadomość tylko w określonych stanach
(Jezus miał stałą w 30%)
- U nas pojawia się jasnowidzenie, jasnoczytanie, jasnosłyszenie, niedługo będzie
jasnożycie, a my będziemy to kształtować odpowiednią postawą życia. Intuicja
Duchowa to jasnożycie, bo wiemy, co w życiu jest właściwe. To stan, dzięki któremu
wiemy, że wszystko jest dobrze i lepiej być nie może. W jasnożyciu pojawia się udział
czystej świadomości i ona podpowiada jak się zachować w sytuacji dla wszystkich
właściwej. Musimy nad sobą pracować.
- Eter związany jest z biologią. Energetyką wchodzimy w ciało fizyczne poprzez
Eter. To jest duchowe osocze i to należy do sił biologicznych i jak to jest niewłaściwe
to nawet Eter potrafi namieszać, zagęszcza to nasze działania. Dbać o ciało, wehikuły
nasze naprawiać.
- Miasto Rzeczywistości, ten Sen Ojca, zrobiony jest przez Boga Twórcę, Wielkiego
Reżysera. Tę reżyserkę trzeba odczuwać w sobie, patrzeć jak kształtujemy zmiany.
Wszystko można reżyserować.
- Gdy pracujemy nad sobą pojawia się samorealizacja. Ale gdy w grę wchodzi pełny
duch i część czystej świadomości, pojawia się spełnienie. Gdy człowiek spełnia się
wchodząc w obszar duchowy, to go nie ma, odrzuca wszystko i wtedy jest
spełnieniem, bo i tak jest. Nie żyje iluzją, a wszystkie cele i tak się ziszczą, ale trzeba
odczuć swoje poziomy.
Uzupełnienie do chromosomów (Rusinowice 27.06.2009)
Musimy zrozumieć, że liczy się kaliber człowieka, to, kim się jest. Dopóki nie ma w
pełni aktywnych chromosomów – my, ciągle spoglądając w lustro „widzimy siebie”
(zdaje się nam), tzn. nie rozumiemy, po co tu przyszliśmy i kim jesteśmy – nie
pokochaliśmy siebie. Dbać o ciało, bo to świadczy o dojrzałości człowieka, bo dzięki
niemu możemy doświadczać czegoś, drugiego człowieka, jednoczyć się z drugim
człowiekiem, osiągamy pewne cele. W lustrze dostrzegać się bez maski, bez
„siłowników”, czyli takimi, jakimi jesteśmy. To pozwala zrozumieć, że trzeba
panowania nad energiami. Gdy wiemy, że „siłowniki” do nas nie należą, to otwiera

się świat energetyczny i tu potrzebna jest wiedza. Nad światem energetycznym
możemy panować dzięki fizycznym ciałom. Ciało jest wyposażone w umiejętność
ścieśniania energii.
U Duszy w Astralu jest świadomość, umysł jest wyłączony, kieruje nią cząstka
czystego Ducha i ma przepromieniowane wszystkie wibracje, czyli funkcjonuje w
sztucznym energetycznym środowisku, by nie mieć negatywnych myśli i emocji.
Sprawdzać:
sukces naszego istnienia (radość, zadowolenie) w ilu % zależne od energetyki,
a w ilu od ciała fizycznego.
Gdy panujemy nad energiami, to mamy sukcesy. Na naszej Planeciejest wojna
energetyczna. Bez zapanowania nad energiami nie ma przebudzenia w świadomości
duchowej.
- Zapisy na poziomie reguluje 4-ty chromosom, naprawia też inne. To powoduje tez
zwolnienie procesu starzenia się. Odmładzanie to przemiana.
Czwarty chromosom jest energetyczno-fizyczny, nie dostrzega się go, jest forma
pól wibracyjnych, ciśnieniem wibracyjnym, wpływającym, modelującym pola
pomiędzy cząstkami DNA, zmieniającym ich oddziaływania, czyli przepustowość. DNA
zaczyna inaczej funkcjonować. Energie poprawnie działają. Jest powiązany z
pasmami zejściowymi.
Piąty chromosom – dodany, jest duchowym odzwierciedleniem utraconej
energetyki, która utrzymywała świadomość pozwalając jej kontrolować umysł, a wiec
i myślenie. W tej chwili zmienia funkcjonowanie pewnych ośrodków w mózgu i
możliwe jest korzystanie z opromieniowywania, związany jest ze struktura ruchu. Jest
odpowiedzialny za budzenie się ośrodków mistycznych (lecą objawienia)
Szósty chromosom – pozwala Duchowi być zwierzchnikiem nad całością istoty
ludzkiej i tworzyć „Złoty Otok”
Siódmy chromosom – to zejście Boga w DNA, jest to tworzenie istoty zstępującej.
U Świetlistego działa w 80 – 100%
U Posłanego w 20%
U Budowniczego – nie działa
- Jeśli nasza energetyka w jakimś czasie trwa na niezmienionym poziomie, to się na
nim zapisuje (Twardnienie poziomów – Rusinowice 12.09.2010)
- Na jakim poziomie wibrujemy takie informacje zbieramy!
Uzupełnienie do LOFERA
Przy naszym działaniu teraz my odbudowujemy część membrany. Wibracja
płomienia wypala Pleśń Śmierci, wypala stare, wprowadza nowe wibracje
(płomień świecy).

- Wchodzenie w obszary duchowe nie jest modlitwą. Modlitwa to praca nad sobą.
Tam jest wsparcie, instruktaż, to metoda „pieca”, a naszą modlitwą jest
„rozpamiętywanie dnia wczorajszego”, zapisywanie w DNA przemiany (nie mylić z
cofaniem się w to, co było, nie przeżywać przeszłości).
UFO rozumieją skutek, znają sposób naszego działania, ale dochodzenie do tego
działania nie jest do końca dla nich zrozumiałe. Ujmują to jako wyższe procesy.
Przekaz UFO /Jelitkowo X.2010/
„Jesteśmy grupą istot, które obserwują twoje działanie. Nie do końca rozumiemy
twoja przemianę, ponieważ nasze pojęcie duchowości nieco inne jest od twojego.
Osobiście zwracamy uwagę na potencjał energetyczny i intelektualny, które powinny
się wzajemnie unosić na jednej fali zwanej przez nas „sinusoidą odczuwania
przestrzeni”
Charakterystyczną cechą takiego podejścia wyrażanego określony parametrem
sinusoidy jest odzwierciedlenie we własnej energetyce, (czyli tworzenie kopii)
całościowego zapisu informacyjnego w przestrzeni (ODŚw), który składa się nie tylko
z informacji zawartych w ludzkich myślach, ich organach (zakrzepy DNA), ale także
składającego się z wcześniej zapisanych w przestrzeniach informacji pochodzących z
myśli ludzkich, które nazywamy „halem energetyczno-informacyjnym”. Te informacje
łączą się ze sobą, dając wzór energio-informacyjnego uniesienia, które potrafi
wpływać na ludzkie myśli. W przestrzeni wywierają skutki tylko informacje
energetyczne. Tam gdzie info jest skumulowane, zawsze będą odbijać się w
strukturze informacyjnej danego człowieka. Zapis zawsze jest na tym poziomie, który
jest najwyższy (bez względu na liczbę ludzi i czy to EJ czy EP), ale tez prawdą jest, że
te zapisy, które nie są utrzymywane energetycznie gasną, słabną.
Zwracamy Wam uwagę na to, że i sama informację można umieścić w
przestrzeni, jak i ja później odczytać, albo uruchomić odczytanie, gdy słabną
energetycznie. To samo prawo zapisu i odczytu dotyczy wartości potencjału
energetycznego, który sam z siebie, poza formułą utrzymania się nie zawiera info
przenoszonych. Wówczas można takie miejsca wykorzystać do zapisu nowych info,
ich odkodowania, a nawet przenoszenia ich czy kopiowania w przestrzenia. Gdy
mówimy o wzorcach energetycznych, o ludzkim DNA, obowiązuje tu to samo prawo.
Proszę jednak pamiętać, że nowy zapis info nie jest możliwy, jeśli podstawa
energoinformacji, czyli czynnik energetyczny, nie będzie w stanie nowej info przyjąć,
zapisać. Wtedy trzeba zastosować Moc Śmierci i Moc Odrodzenia przez
Energię Zrodzenia wykasować stare. Nie można zapisać zmian w DNA jak
nie usunie się starych błędów.
Wówczas konieczne jest wykasowanie zbędnych uszkodzonych info i
wprowadzenie na ich miejsce nowych treści, ale proces ten nie będzie poprawny o ile
kopiowanie nie dotyczy doskonałego wzorca.
Parametr duchowy, który akcentujecie, jest poprawny o ile założymy (mówimy
tu o naszym podejściu do tematu), że obejmuje kopię doskonałego lub
doskonalszego wzorca ludzkiego DNA, które jest przygotowane i umieszczone do
ściągnięcia w czystym polu energetycznym człowieka, który Wy nazywacie Kanałem
Bratnim.

Trudno nam jest odnieść naszą wiedzę do istnienia macierzy, ale pewnym jest,
że wasza świadomość ogarnia w ten sposób ten proces potrafiąc z niego w różnym
stopniu skorzystać w leczeniu ludzi. Proponujemy Wam wprowadzać proste zapisy w
DNA, które do czwartego chromosomu są już do waszych działań przygotowane.
Zapis ich od października 2009 roku, stale emitujemy na określonych falach, które
ludzki mózg wychwytuje, gdy osiąga poziom 9 i 13 w EJ
Wasze założenia w tej materii są poprawne, choć droga dochodzenia do tej
prawdy jest dla nas zagadkowa, ale zrozumiana, jeśli całość potraktujemy jako
zachodzenie wyższych procesów psychicznych. W ten sposób nauczycie się zmieniać
nie tylko DNA, ale i zapisy informacyjne w miejscach, które maja pewien potencjał
energetyczny – emitują info, które wam nie odpowiadają
Możecie przeprogramować takie miejsca (np. kościoły) umieszczając tam info
będące zaprzeczeniem pierwotnego celu zapisu. Temat ten rozumiecie i nauczycie się
z niego korzystać. By łatwiej wam było odnajdywać się w klonowaniu info, ich
sczytywaniu, zamykaniu i wymazywaniu uruchomimy program uniwersalny, który tę
zdolność wam zaktywizuje (już zrobiono).
Nie wiemy jak to się ma do pojęcia i odczuwania Prawa, bo wciąż odnosimy
zachodzące w was procesy do procesów psychicznych, ale widzimy tu zgodność z
naszymi działaniami, co ujmujemy jako rozwijająca się w was prekognicją. Ważne, że
oba pojęcia, oba podejścia są w swej skuteczności tym samym.”
Ciało Fizyczne i Energetyczne powinno być ustawione (przygotowane) na
przyjęcie Ducha. My dotychczas odcinaliśmy się od Ciała Fizycznego, oddawaliśmy je
sobie. Należy je uzdrowić i jest extra i dobrze w nim być, a gdy i energetyka jest
ustawiona, wtedy Pasma Boskie i Duch się budzi
Przekaz:
„Jest w Was coś, co jest czymś pokutnym w was, co pokutuje. Jest w Was, Wasz
osobisty wzór, ciągle widzicie się, nawet z poziomu świadomości, jako coś
oddzielonego od świata. Nawet wtedy, gdy mówicie o rozproszeniu i jedności,
akcentujecie siebie. Bóg siebie nie akcentuje. Chcąc odczuć Jego, musicie wszystko
stracić. Musicie odczuć Ciało Fizyczne, energie, musicie odczuć Ducha, musicie
przestać istnieć, by odczuć to, co poza Wami, poza tą jednostkową strukturą, poza
tym jednostkowym polem, doświadczeniem we wspólności istnieje. Inaczej cały czas
będziecie patrzeć oczyma. Proponujemy wam taki eksperyment – za chwile
znajdziecie się na stole operacyjnym, ale Wasza świadomość zostanie przeniesiona
do świadomości istoty operującej.”
Modlitwa 1
Znajdujemy się na stołach operacyjnych, ale nasza świadomość zostaje
przeniesiona do świadomości istot nas operujących. Będąc w nich widzimy siebie
(UFO nas operuje). Ciała – takie flaki.
My nadajemy ciału wartość, uszlachetniamy je.
Mechanizm patrzenia, uzdrawiania organów jest inny niż w świecie materialnym.
Zwraca się uwagę tylko na pewne struktury w ciele i je się naprawia, a one

naprawiają stara strukturę fizyczną. Chodzi tylko o wybrane elementy, które decydują
o wszystkim. Czyli jest „coś” między energetyką a ciałem, co decyduje o zdrowiu.
W UFO-ludziach biologia sama zachodzi, jest niezależna. Energia ciała, która
nie jest energią, jakby energia ucieleśniona - fantom, która sprawia, że przy
właściwym uruchomieniu ciało musi być zdrowe.
Ważna
jest
temperatura, gęstość ciała
oraz
przewodność
energetyczna, czyli jakby przepustowość dla energii tez elektromagnetycznej. Gdy
nie żyjemy swoim życiem, to ciało choruje.
Wypełniają nas czymś, co jednoczy nas ze wszystkim. Ciało biologiczne staje
się lepiszczem, czymś co spaja Ducha z Ciałem Fizycznym. Dzięki temu Duch potrafi
się pełniej w ciele fizycznym przejawić. Ciało fizyczne nie będzie już opornikiem, ale
katalizatorem dla ducha.
Przewodność energetyczna ma 4 stopnie zwane projektami, które są
wstępnym założeniem dla przejawiania się ciała fizycznego. Ów projekt jest
założeniem Architekta, który funkcjonuje jako trwała budowa. Może być zmieniany,
mówią o naniesieniu poprawek za życia. (czas eksploatacji ciała fizycznego). Jest też
jeden zapis anonimowy, który motywuje do pracy nad projektem, umożliwiając
naniesienie na nim pewnych zmian w granicach 20%.
To jest dla nas cudowny dzień, ponieważ to, co poznawaliśmy, dzięki temu, co
się stało w Świeradowie, pozwoliło nam budzić się na takim poziomie, na jakim
budzicie się Wy. Musimy jednak przyznać, że zachodzące w nas procesy są
doskonalsze niż w was, a to, dlatego, że jesteśmy biologicznie doskonalszą od Was
formą „
- koniec przekazu od UFO –

Z ich punktu widzenia będziemy patrzeć na nasza energetykę, na naszego ducha.
To wiwisekcja.
Nasi – Góra: tymi samymi zmianami jest wejście Ducha w działaniu
onirycznym (sennym). Należy tylko sprawdzić, jaka siła duchowa ów Ojcowski sen
zmienia. Gdy ten moment (element?) zostanie uwzględniony, można go dopisać jako
wartość piątego stopnia projektu. Sam zaś 5-ty stopień projektujesz symboliką, który
nie odnajdzie się w materii. Chodzi o to, że ten 5-ty stopień (duchowy) to wejście
Ducha Świętego. To wejście, obudzenie się DŚw. Poprzez fizyczność, ale aby tak się
stało owa fizyczność musi być w Duchu przejawiona, a więc być przepustową dla
jego objawienia się, o czym decyduje zespolenie, jakie możemy odczytać na skali
procentowej, gdzie 70% oznacza maxa dla istoty doskonalącej się (Jezus miał 30%,
Świetlisty w ciele 40%, Świetlisty w Duchu 70%)
Gęstość ma 3 stopnie:
- pośrednia do 30%
- zagubiona do 65%
- aktywna do 95% - przy tej gęstości biologicznej ciało zaczyna samo
żyć, przejawienie się ciała biologicznego w materii
(fantom energetyczny)

Temperatura ma 3 procesy:
- zaniku – wejście i wyjście
- zborności – wejście i wyjście
- akceptacji – 100% temperatury i ciało samo się uzdrawia. Dopóki się
nim przejmujesz, dopóki nim żyjesz, dopóki stanowi dla
Ciebie wartość nadrzędną, dopóty nim sterujesz, na nie
wpływasz i je zabijasz (ciało), tłumisz. Porzuć je, żyj sobą,
a ono samo się odtworzy
Przewodność jest pełna lub zawężona. Tu jest tylko dążenie i od 100% w
górę jest pełna duchowa i pełna energetyczna przepustowość.
Pełna przepustowość energetyczna umożliwia od strony energii wejście ducha.
Ta przepustowość jest podwójna:
- od 0 - 100 parametr Ducha
- od 100 – 0 parametr energetyczny
jeden i drugi umożliwia albo pełne przejawienie się energetyki, albo pełne objawienie
się Ducha (a chodzi o objawienie się ducha)
Sprawdzać:
Jaka przepustowość była, a jaka jest

SKALA – Port Komunikacyjny
Skala, od której należy odczytywać człowieka, który do nas przyszedł, czym do
nas promieniuje, to komunikacja między dwojgiem ludzi.

Opis skali:
„0” – Obojętność (my nie możemy być dla nikogo obojętni, bo to jest chłód, który
nie może być zawarty w kimś, kto mówi, że się odnajduje w sobie).
Obojętność to jest szambo energetyczne. My mamy kochać, czasem musimy
komuś „przywalić” – bo jest niebezpieczny, ale robimy to dla jego dobra, by
się nie znieprawił i nie był tym obciążony.
„1” – Akceptacja – to znaczy, że zaczyna się komunikacja z tym kimś. Nie ma
żadnej komunikacji z kimś poniżej „1”. Tu zaczyna się dialog, wymiana zdań,
ktoś stara się przyjąć nasze słowa – i to jest ważne. Nie ma odrzucenia.

„2” – Szacunek – istotne dla pełnej komunikacji. On zawierza Wam, przyjmuje, że
to
co mówimy powinno być prawdą, ponieważ szacunek oznacza iż tak naprawdę
pozytywnie odnosi się do naszych doświadczeń, albo mniemania o tych
doświadczeniach. Łatwiej jest do tego kogoś dotrzeć i możemy sobie pozwolić
na więcej – nawet na reprymendę, kiedy usłyszymy z góry taka podpowiedź –
bo to do niego dotrze, zapisze się i później to przetrawi.
„3” – Rozumienie – człowiek rozumie to, o czym mówimy, bo on to łapie,
przyjmuje.
Może z pewnymi rzeczami się nie zgodzić.
„4” – Podobanie się – rozumie i dodatkowo w grę wchodzą fluidy, fajnie nas
odbiera. To jest coś, co łączy, co działa.
„5” – Jednoczenie – na poziomie komunikacji mówimy o tym, że ludzie są bardzo
sobie podobni, nie tylko się rozumieją, podobają, ale zaczyna się prawdziwa
zażyłość.
„6” – Kropelka marzeń – tu nawet nie trzeba dyskutować – to jest cud istnienia w
drugim człowieku
Wartości ujemne na skali:
„-1” – Niemiłość – ktoś, kto dla nas jest niemiły, może się uśmiechać, ale traktuje
nas wrogo
„-2” – Niechęć – w zdaniach, przerywnikach, pytaniach słyszymy i odbieramy, że
ten ktoś nas nie lubi
„-3” – Wrogość Energetyczna – aż kłuje taka osoba. Nie ma z nią dyskusji.
Cokolwiek będziemy rozbić, będzie to torpedował,
„-4” – Wrogość Duchowa – jakby mógł to by wam „krucyfiksem: w głowę
przywalił, wbił w plecy i wyszedł, ale nim to zrobi chciałby, abyście na jego
korzyść podziałali. To są wyrafinowani ludzie.
„-5” – Zaprzedawanie – jakby mógł to by was sprzedał złu. Zanim was sprzeda
weźmie w niewolę. Kombinuje jak może, aby Was załatwić: słowem, energią,
ruchem.
„-6” – Śmierć – jak nie wyciągnie pistoletu by was zabić, to kombinuje jak was
spalić, wykorzystać. Tu działają potężne moce duchowe, tu już nie ma
człowieka. A tam gdzie działają moce duchowe jest cisza – wiec jest spokój,
opanowanie, chłód (obojętność), ale to jest pułapka. Jak wyjdzie zobaczymy
dopiero jak moce nam poszły w dół, jak nas załatwił energetycznie.

Ta skala jest podsumowaniem wszystkiego, w czym moglibyśmy sprawdzać
człowieka. Ktoś może być dla nas w uczuciach, na „3” – czyli koleżeństwo, a tu może
wyjść wrogość energetyczna. Bo uczucie, które teraz do nas leci jest tylko cząstka
całości. Tu zbierasz całego człowieka w komunikacji ze sobą.

JAŹŃ – to jedyne narzędzie utrzymujące kontakt z czystą świadomością.
Przekaz:
„tak jak człowiek duchowy, tak w każdym z Was istnieje, żyje, rozwija się człowiek
energetyczny”.
Człowiek Duchowy ma 15 poziomów i 3 dodane z Góry tj. 16, 17, 18. Nie ma
tych poziomów jak Góra nie wspiera. Energetyka ma 8 poziomów, w którym dopiero
ósmy jest polem – niebem zrównoważenia energii kosmicznych (tu mówimy o
energetyce i też musi być pewna harmonia). Gdy któryś z Was osiągnie ten poziom,
będzie mógł lewitować, materializować, wzbogacać pasma energetyczne innych osób
o walory duchowe będące pomostem łączącym Jaźń ze Świadomością.
Jaźń jest pozbawiona osądu błędnych koncepcji i częścią umysłu, która
nazywacie logiką, nadając jej wartość umiejętnego łączenia informacji. Tymczasem
potrafi ona z zadziwiająca skutecznością operować pasmami energetycznymi mocy
pod dyktando ducha. Bez Jaźni nie sposób zapanować nad energetyczna
rzeczywistością, choć można o niej niemal wszystko wiedzieć. JAŹŃ – to człowiek
umysłowo świadomy.
Nienagannie czysty energetycznie i duchowo człowiek korzysta na równi z
jaźni zespalającej go z fizyczna i energetyczną rzeczywistością, jak i czysta
świadomością, będącą atrybutem ducha, łączącym człowieka z istota Wszechrzeczy.
Jaźń umiera, gdy skołtuniony emocjami umysł tonie w niskich wibracjach
energetycznego niepowodzenia (w niskich wibracjach jaźń nie istnieje). Za każdym
razem, gdy zaglądasz w niechcianą przeszłość (emocje) bez udziału
świadomości, zamiera Twoja jaźń i Ty idziesz w zapomnienie jako istota
świetlista. Dlatego zawsze ostrzegamy, by nie wchodzić w przeszłość nie radosną,
nieszczęśliwą i zagubioną, gdyż tracą się cele i sam człowiek. Gdy kierujesz się
zasadami duchowymi, gdy świadomość podporządkowuje sobie logikę, zawsze jaźń
jest otwarta na nowe zapisy, na kodowanie i ma właściwe z dystansu postrzeganie
rzeczywistości.
Są cztery poziomy budzenia się jaźni:
I.
II.
III.
IV.

Jaźń zagubiona – ma 6 podpoziomów
Jaźń odnaleziona – ma 3 podpoziomy
Jaźń pełna, promienna (tu już zaczyna się światło) – ma 4 podpoziomy
Jaźń prosta – ma 5 podpoziomów, ale można zostać na trzecim. Gdy
udział świadomości przekracza 70%, jaźń scala się z nią na zawsze, to
człowiek nie jest w pełni odnaleziony w prawdzie. (jeszcze ego)

Poziomy Energetyczne – można podnieść z poziomu umysłu, ale wszędzie
wymagana jest równowaga energetyczna, czyli panowanie nad swoja energią.
Energie są różne i nie ma znaczenia, z jakiego rodzaju energii korzystamy (czy EJ czy
EP). Wszystkie budują i wszystkie mogą cos stworzyć. Zależy, do jakich energii
należymy, takimi się posługujemy.
Istnieje 8 poziomów energetycznych – one określają nasz potencjał
energetyczny (skala z Głębią):
1. martwy – tu człowieka warunkują wrogie emocje (dla nas go nie ma)
2. pasywny – zawieszenie w pasmach niemocy
3. topienia – odpuszczają czarne klamry wrogich energii (pozbywamy się
naleciałości tego co nam wrogie, jesteśmy czyści)
4. uchylonych płatków – człowiek otwiera się energetycznie
5. wzbierania wód – oznacza , że na tym poziomie, jeśli nie mamy jeszcze
pełnej mocy energetycznej, umiejętnie potrafimy zgromadzić ładunek
energii do działania:
a. tu możemy w 100% korzystać z pomocy sił przyrody
b. Duch ludzki daje do 80% energii
c. Prawo zawarte w Macierzy – do 60%
d. Wsparcie istnień i sił duchowych 20-40%
e. sam człowiek – do 20% mocy na tym poziomie.
Człowiek czysty, czyli doskonały energetycznie, potrafi wejść sam w ten
poziom, ale musi być w harmonii. Czyli każdy z nas, poprawnie to
wykonując, poziom ten zaliczy
6. ścieśniania energii – posiada 3 podpoziomy. Jedna siła sprawia, że te
ogniska energii (+) i (-) w krysztale, cały czas są w tym samym miejscu –
to jedna siła: duchowa. Jest jeszcze druga siła duchowa, która całe
kryształki utrzymuje między sobą – to siły, które rządzą Wszystkością:
kryształek w sobie i kryształek z innymi kryształkami to 4 siły: 2 siły oraz
(+) i (-) = 4 siły. Jest jeszcze 5 siła, ona steruje energią – jest to WOLA.
Jak masz wolę, to potrafisz zgromadzić ładunek energetyczny, uruchomić
siłę duchową lub silę energetyczną. Wolą uruchamia się ładunek, bo
ściskasz ten kryształek, siły duchowe puszczają i energie lecą zgodnie z
wolą, ale musi być myśl konkretna, bo musi powstać zapis energetyczno –
informacyjny, by to „tu” odzwierciedliło się we wszystkim. Z poziomu ducha
działasz na jeden kryształ, a on się odwzorowuje we wszystkim. Siła
energetyczna musi się objąć więcej. Tu są 3 poziomy
a. ścisk
b. zaginanie przestrzeni
c. uwalnianie sił duchowych – one odstępują i my możemy zapisać
swoje (tu może ich uwolnienie dorównać działaniu sił duchowych, aż
do poziomu Aniołów). Prosty człowiek będąc w harmonii może
zadziałać na materię. To odpowiada poziomowi 41 – Jezusa.
7. wybuch – z poziomu duchowego wybucha tylko w jednym krysztale i to
jest przenoszone na wszystkie, które utrzymują zapis. Jest tu całkowite
uwolnienie energii, bez udziału sił duchowych, które w ODŚw śpią

obserwując jedynie ruch energii. To jedyny stan. Ludzka myśl tak potrafi
pokierować energią – sama stworzyła pożądane zmiany w świecie
materialnym. Trzeba skupić się totalnie na działaniu, dążeniu, osiąganiu
równowagi absolutnej. Połączyć fizyczność, duchowość i energetykę
razem.
8. stan upojenia – gdzie materia staje się stanem płynnym, podległym woli
Ducha. Obudź swoja istotę energetyczną, ale uważaj, byś nie pomylił
energii ekspresji z niskowibracyjnymi emocjami (otwiera się kanał dla sił
ciemnych). Gdy harmonia energetyczna i ekspresja energetyczna się
zrównoważą, jesteś w stanie mocą być przeładowany, ale jej nie ulegać
(przeładowanie
energetyczne
jest
bardziej
szkodliwe
niż
niedoenergetyzowanie). Gdy ekspresja energetyczna jest w Locie Orła, w
harmonii energetycznej, w zatrzymaniu – czyni cuda i się módl, by inni
poszli Twoim śladem. I nigdy, przenigdy nie budź swej istoty
energetycznej przy małej harmonii ekspresji, bo umysł
wykorzysta ten potencjał do rozbudowania emocji, które Cię
pochłoną, a nawet zabiją, gdyż utrwali się w Tobie model
egzystencjonalnej ekspresji (jest to tak silne, że ty nie stworzysz, ale
zmienisz siebie). Niskie wibracje, emocje złączą się z myśleniem i
wpadniesz w obłęd, samoiluzję – TAK PADAJĄ NASI.

TRUPY I ŚMIECI
Trupy to to, czym byliśmy, to się przypomina, wchodzi w człowieka i dochodzi
do opętania.
Śmieci to nasze brudy z przeszłości, ze wszystkich lat (wcieleń też)
poprzednich, bo czyniliśmy dużo zła.
Umarli zło zabrali ze sobą (to, które im wyrządziliśmy też). Cienie przeszłości
mogą to przypomnieć, co inni zabrali ze sobą do grobu (nasze zło). To na nas
oddziałuje i ogranicza nasze wzrastanie. Jeśli Bóg nie udzieli swojej pomocy, człowiek
nie jest w stanie tego wyczyścić (działa Prawo Łaski). Jak jesteśmy w Bogu, prosimy
dla siebie i dla innych, by to zostało wykasowane, bo działa negatywnie na wszystko
– na nasze przeznaczenie, wzrost, sukcesy w życiu. Czasami te śmieci mogą być tak
silne, że uniemożliwiają funkcjonowanie. Trzeba te śmieci zlikwidować:
Zobaczyć śmieci – świeca w ręku i palić. Naprawić Księgę Życia i Śmierci. Trup
jest w każdym człowieku w mniejszym lub większym stopniu. Pośród naszych potrafi
być wykorzystany do łamania człowieka, a przez niego innych ludzi. Trupa ożywia
Ego, Głód Autorytetu, Głód Mocy (coś, czego się nie przepracowało). Przypomina
się to, co chcemy zapomnieć, te mechanizmy, którymi niszczyliśmy innych ludzi.
Człowiek działa jak w opętaniu. Obudzenie Trupa to skutek nie przepracowania: od
pokochania siebie …….). Przeszłość nie zniknęła w nas, umysł istnieje. Jak wracamy
do przeszłości to i do starych zapisów.
Jest technika jak pozbyć się Trupa – Opiekun podpowiada każdemu z nas
indywidualnie technikę i to działa. Jak sprawdzać Trupa?

„Lustro prawdy o sobie samym – to jest jeden trup. Tam zobaczymy trupa
dawnych przekonań, dawnej mocy i przyzwyczajeń, dawnego ukrytego nas, którego
przywołujemy(często podświadomie) w chwili naszych słabości. Czasem potrafi
przejąć nad nami kontrolę , choć tak naprawdę sami go przywołujemy, zwłaszcza w
niemocy i przy potrzebie nasycania się mocą i ważnością (głód mocy i autorytetu).
Siły przyrody są zagrożeniem, bo do nich należą ciała i przez nie łatwo
wchodzić. Jesteśmy z nimi bardziej powiązani niż z siłami ciemności.
Janek: nic nas nie jest w stanie zaatakować, jeśli jesteśmy czyści i nie mamy obaw,
że nas zaatakują.
Żywo-umarli – istoty sprowadzane z innych światów, które były człowiekiem,
ale to jest inna forma. Niby są człowiekiem, jeszcze nie umarli – jak Atlanci. Niszczyli
Dziuple. Opanowują ludzką energetykę.

Uzupełnienie do poziomów duchowych
„Wszyscy są we mnie mocni” – mówi ZEUS.
ZEUS to autentyczne przejawienie Boga w najniższej postaci. Do ZEUSA należy 9000
cywilizacji, z tego 30% odzyskanych. Między poziomami 70-79 pojawia się Promień
Boski, tu pierwszy raz człowiek ma cały czas wsparcie Boga Twórcy. Jego część jest
w człowieku. Człowiek jest wypełniony duchem własnym i boskim – Boga Twórcy.
77-99 na tych poziomach oddaje się ciało boskie – najpierw dążymy by je mieć, a
potem oddajemy dla całości. ZEUS jest we wszystkim. Wchodzi okresowo w
doświadczenie człowieka.
Sprawdzać:
do jakiego poziomu mocy weszliśmy w uzdrawianiu, na jakim poziomie byliśmy
w chwili szczególnej, bo i z tego poziomu działaliśmy
a. ile promieni w pełni w nas działa
b. dokąd sięgamy
c. sprawdzać (na skali 1-100) cała nasza strukturę w jaką harmonię
wchodzimy
Mamy ciała:
1. Boskie 2. Duchowe 3. Energetyczne 4. Biologiczne 5. Fizyczne
ad.5. Wartość Ciała fizycznego – do poziomu 13 (nie przekroczymy tego), ale
harmonię możemy mieć do poziomu 15 (w działaniu sięgamy wyżej).
ad.4. Ciało biologiczne (fantom) – do poziomu 15, harmonia do 18
ad.3. Ciało energetyczne – do poziomu 30, harmonia 41
ad.2. Ciało duchowe – do poziomu 78, a harmonia do 100 – czyli w Duchu można
dotrzeć do ZEUSA.
ad.1. Ciało boskie – do poziomu 100, a harmonia zamyka Koło (kasowanie starego,
powołanie nowego – Śmierć Zrodzenia.

Mamy 4 siły uzdrawiania: 2 siły duchowe, dwie cząsteczki energetyczne (+) i (-) i
Wola do uruchamiania tego, co chcemy. Wola uruchamia energie.
Ważne jest nauczenie się pewności. Jak jest pewność i nie słabniemy, to
zapis zostaje utrzymany.
Janek: należy zwracać się do Ojca: „Ojcze pozwól, że …(oczyszczę, uzdrowię) w
Twoim imieniu.
My i Ojciec w działaniu to jedno. Wzrastamy duchowo, nabieramy pewności, że
jesteśmy dziećmi Ojca.
Sprawdzać:
- w ilu % zapisali w nas Rzeczywistość
- w ilu % zostanie zapisana w nas Rzeczywistość
Rzeczywistość jest ponad Prawem, czyli Prawo już trzeba mieć w sobie, żeby się
rzeczywistość zapisała.
Modlitwa 2:
- Energia Zrodzenia staje się destrukcyjna dla starego
- Bardzo ważne jest posługiwać się Wyższym Prawem.
- Działając na zdrowie, na odradzającego się człowieka, działać też na jego
„zewnętrze” i dokonywać zapisów w przestrzeni, bo wtedy przestrzeń nie
likwiduje nowego.
- Pojawia się Matka Boska – możemy już dokonywać zapisów w ODŚw. kanał Bratni
tak jest przygotowany, że silniej oddziałujemy na „zewnętrze”, wzmocnione są
zapisy.
- Oddaj Duchowi Św. to co do niego należy, oddaj Bogu to, co do Niego należy, a
zabierz dla siebie to, co do ciebie należy.
- Oddajemy Bogu to, na co mamy odwagę lub całą nasza istotę, zapis naszej istoty,
by On zrobił z nami to, co uzna za stosowne (wolę, dyspozycyjność).
- Pojawił się Orzeł – dajcie sobie wolność. Zrozumcie, że jesteście wszystkim na
Ziemi, nie ograniczajcie się. Stawiacie przeszkody, bariery a Ja wciąż przy Was
jestem. Otwórzcie się na mnie, wzlećcie jak Orzeł.
Sprawdzać:
W ilu % możemy blokować Siły Przyrody – Duchy Otwarcia i
wprowadzać zapisy. Najlepiej oddać Ojcu i słuchać podpowiedzi Góry
jak to rozwiązać.

Przekaz: Punkty szczególne
Nie można zmienić przeznaczenia, jeśli się w nim nie uczestniczy (tzn., że
energie, wartości duchowe muszą ku temu zmierzać, każde w odpowiednim czasie).
Nawet Bóg jest w stanie zrobić to tylko wówczas, gdy o nim śni. Nic, co nie zostało
poczęte w idei, w prawieczny w działaniu zmienionym być nie potrafi, dlatego tak
ważne są nici czasu, jakimi się zawiązuje przyszłość lub w nią wnika, dlatego tak
ważna jest Moc, dzięki której wpływa się na podporządkowanie sobie w punkcie
węzłowym innych nici czasu.
Dlatego tak istotnym są wydarzenia dla was przygotowane i właściwe ich
odczytanie i na czas zadziałanie (sprawdzać czy zbliża się punkt węzłowy, by go nie
przeoczyć). Są punkty dotyczące czasu i przestrzeni, jak i takie, które czas i
przestrzeń mają zawarte w sobie. Sprawdzajcie ile punktów węzłowych się
zbliża, by nie przespać zmian, jakimi możecie po swojemu ukształtować swoje
przeznaczenie. Ponieważ obowiązuje nas PWW, starajcie się dostrzec, czy w
pojawiających się w głowie scenach, czy w powracających myślach ma swój udział
świadomość, bądź wewnętrzne przymuszanie do rozpamiętywania sprawy
podkładanej przez Czystą Świadomość, czy też jest to zwyczajna gra umysłu
próbującego ogniskowaniem uwagi na różnorodnych sprawach ograniczyć wasze
wibracje.
Ten, kto wiedziony intuicja odkryje punkt węzłowy, może weń wejść
i zmienić swoja przyszłość. Baczcie tylko, by zmiany były duchowo
uzasadnione, a nie energetycznie wymuszone przez PTP.

Są trzy rodzaje punktów węzłowych:
- przemienne - które posiadają kilka pokładów, przez co wiele osób uczestniczy
poprzez nie w kształtowaniu wspólnej przyszłości
- zmienne – gdzie ilość wejść do punktu jest bardzo ograniczona i jedna osoba
może tu wiele zmienić
- trwałe w czasie – mogą być łatwo zawiązujące przyszłość, a także będąc
wyraźnie czytelnymi dla innych , mogą być wykorzystane do tworzenia
zmian, które mogą być przeciwne efektom wynikającym już z
pozostałych zdarzeń (punkty są czytelne, pojawiają się dodatkowe siły
ludzkie, cienie itd. co wymusza zwiększenia w nas mocy do osiągnięcia
celów).
Tak dla przykładu sprawiedliwa kara może być obrócona i wykorzystana do
niszczenia tych, co ją na kogoś nałożyli. W tym kontekście każde wydarzenie może
być przyczyną postania antywydarzenia. Ta prosta zależność nie dotyczy punktów
przemiennych, wielowarstwowo kodujących rzeczywistość, gdyż trzeba by było mieć
ogromną ilość nici czasu, by utrzymać ów punkt w stałej synchronizacji z pokładami
rzeczywistości, aby nie powstały lustra czasu, czyli antywydarzenia. W taką moc jest
wyposażony jedynie Posłany, ale i On nie zawsze rozumie czy odczuwa mechanizm
zawiązującej i zmieniającej się przyszłości”

Nie przegapić tych momentów, być na nie przygotowanym (np. w nocy Nasi
zabierają nas na budzenie się).

Warsztaty – Katowice – 04.12.2010
Naszym kardynalnym obowiązkiem jest dbanie o ciało fizyczne – sport,
właściwe odżywianie itd. gdyż to blokuje przepływ energii i działanie jest
nieskuteczne.
Jest jeszcze nauka zaradności życiowej, czyli pracowitość i lenistwo, odwagastrach. To oznacza budowanie się tu, w tej rzeczywistości, to otwarcie się na obszary
duchowe i to oznacza, że mamy możliwość korzystania z wiedzy z „tamtych
obszarów”, wykorzystania wiedzy do tego, by być człowiekiem. To zrozumienie, jak
działa Moc Duchowa, Energetyczna – a nie każdy potrafi to przełożyć na tę
rzeczywistość
- Tylko 5% istot ludzkich ma tu Ducha
- Węzły Energetyczne – potrafią ustawić nam całe życie. Nie tylko wzmagają cele,
blokują różne rzeczy. Są fenomenem, dzięki którym i zorientowaniu się w
punktach węzłowych, można doskonale odnaleźć się w kartach swojego życia i
wszystko planować.
Należy być czynnym duchowo i reagować, gdy nadchodzi info o punktach węzłowych.
Grota Śmierci w Zbrojowni – to jeden z artefaktów, który można wykorzystać, jest
w nas zawarty. Tam pozwolić przepływać przez nas pasmom, żeby odczuć, jaki jest
stosunek sąsiadów (otoczenia) do nas, jakie są energie zgromadzone, bo czasem ten
chaos w nas znika. Związane jest to z intuicją duchową.
- Modlitwa to rozpamiętywanie dnia wczorajszego
- Medytacja z umysłem też jest wskazana, bo stosuje się tu wyciszenie umysłu.
Chodzi o obniżenie niepokoju, czyli podniesienie wibracji, a wtedy światło jest w
nas, bo niknie zgiełk.
- To, co było, nie znika z naszego życia, ale trzeba być cały czas w świadomości, a
dokonamy właściwych wyborów.
- Iluzje są nałożone na nasze życie i trzeba mieć odwagę, by je ujrzeć. Gdy
zaczynamy kochać, współodczuwać – iluzja znika. Prawda o naszej duchowości
staje się tak silna, że wyznacza energetykę, jesteśmy prawdziwi. Uczymy się
prawdy o nas, uczymy się człowieczeństwa, ale trzeba dużo pracy nad sobą. Pewna
iluzja nałożona jest na ten Świat. Gdy wchodzimy w doświadczenie, iluzja znika.
- Energetycznie tym co robimy, naszymi wyborami wyznaczamy sobie miejsce po
śmierci. Trzeba mieć kontakt z Ojcem, by przestrzegać prawa. Iluzje nałożone są
przez odcięcie nas od Ojca.
- Wchodzenie w stanu od pokochania siebie do „9” to jest modlitwa, to jest
odkrywanie siebie, a jak siebie to i drugiego człowieka.

- Osamotnienie to stan braku uczucia innych ludzi.
- Jeśli wibracyjne ustawienie człowieka jest właściwe, wtedy Duch może się
przejawić, wtedy świadomość może się budzić
- Bogowie bawią się w życie
- Im jesteśmy wyżej duchowo tym jesteśmy bliżej prawdy,
- Rozwój duchowy zaczyna się dopiero, gdy budzimy się w sobie
- Otaczać się ludźmi, którzy są nam bliscy. Wtedy pracując nad sobą ich energetyka
nam pomaga, podnosi nas,
- Trzeba się regenerować fizycznie i duchowo
- Podświadomość to zapis wszystkich stanów emocjonalnych w nas
- Oczyszczać się po działaniu np. przez rozproszenie się. Przy różnych działaniach
zamknąć działania przez wycofanie całego siebie, przez oczyszczenie się. Zerwać
pomosty, z przestrzeniami w które się wnikało. Czy dotykamy chorego, czy
przebywamy w przestrzeni nawiedzonej, to jest wibracja z którą się łączymy i trzeba
to wykasować, bo po jakimś czasie możemy „padać”, bo zostawiliśmy ślady i jeśli
przestrzeń przejmie znów zło, to wchodzą w nas i mogą nas zniszczyć. Poza tym
ważne jest „prawo pierwszego dotyku” i może spowodować nasze „sypanie się”.
- Otwarcie przestrzeni ma 4 parametry zwane sposobami zamykania:
1. Przyjęcia
2. Kontaktu
3. Wejścia
4. Wyjścia
gdzie parametr wejścia i wyjścia stanowią o zakresie absorbcji nowej przestrzeni. Tu,
bowiem można zostawić część swojej energetyki, przez którą pewne siły mogą
oddziaływać na osoby eksperymentujące z przestrzeniami.
Dlatego tak wiele zawirowań powstaje podczas wnikania, badania, analizowania
przestrzeni nawiedzeniowych.
Po wyjściu z przestrzeni zawsze należy sprawdzić, odczuć czy cała nasza
istota wróciła do dawnej przestrzeni. Nawet zostawienie 1/100 w drugiej
przestrzeni może zakończyć się tragicznie, gdyż jest to równoważne pozostawieniu
pomostu między dwoma światami (i tędy idzie atak). A więc sprawdzamy przestrzeń i
to zmieniamy. Gdy taki człowiek słabnie energetycznie, co może się zdarzyć nawet po
latach, ciśnienie energetyczne po drugiej stronie pomostu może okazać się większe,
przez co siły z tamtych obszarów bezproblemowo schodzą w osobistą przestrzeń
człowieka jak i przestrzeń okalającą, modyfikując ją na swój sposób.
- Pozbierać się i poblokować to, w co się wchodziło, gdzie się działało. Czyli jak
chcemy gdzieś wnikać, to od razu po działaniu to zmienić.

- Żyć tylko sobą, a nie problemami innych
- Mistrzowie Dalekiego Wschodu to Adepci
- Jezus jest teraz Objawiony w Ciele, będzie tu kilkaset lat. Jak się obudzi Jego Moc,
będzie obecny fizycznie, Schodzi jako Orzeł, jako Łabędź.
- Ważne, by energetyka była stabilna
- Jaźń to świadomość połączona z podświadomością, korzystająca z logiki
- Gdy my działamy musimy osiągnąć pewną moc (w oczyszczaniu, uzdrawianiu,
pomocy), zastosować różne metody, mieć czytelne podejście do tego co robimy
czyli sprawdzać na skali skuteczność zastosowanej techniki.
Sprawdzać:
W jakim obszarze energetycznym znaleźliśmy się i jaka moc została zastosowana –
Moc Boska, Ducha Świętego, Ojca (Zwycięstwa). Dzięki temu odkryjemy, kiedy
jesteśmy skuteczni. Skuteczność sprawdzać w % (i poprawiać, gdy jest niska)
- Przy działaniu duchowym uruchamiamy uzdrawianie wewnętrzne.
Sprawdzać:
Ile jest wewnętrznego, a ile zewnętrznego działania w uzdrawianiu ….%
Z czasem mamy dojść do tego, by było tylko wewnętrzne.
Budzić w drugim człowieku Ducha – niech działa.
- Życie – mgła duchowa
- Przyspieszenie rosnące – nie trzeba powtarzać działania.
- Badać nasz wpływ na nasze dzieci – norma to 50%, w lewo gorzej, w prawo
lepiej (dobry wpływ). Gdy pozwalamy dziecku samemu się rozwijać to ma lepszy
kontakt z Górą, bo nie jest spętany naszymi ograniczeniami. Dziecko to istota
ludzka po wielu doświadczeniach, która odtwarza w sobie doskonałość, a rodzice
często programują, ograniczają.
- Działając odradzamy Istotę Ludzką – przeszłość, przyszłość.
- Oddając Bogu sprawiamy, że dzieje się mu dobrze.
Pamiętać, by przy uzdrawianiu kasować wszystko co jest niewłaściwe
również w jego przestrzeni życiowej. Wykorzystać do tego, by wprowadzać
Niebo w jego przestrzenie. Wprowadzać też zabezpieczenia. Działanie totalne. Ta
osoba ma być zdrowa. Jestem aktywnym kanałem dla działań Boga. Musi być
uruchomiona też wola.
- Prosić Boga i kasować nasze cienie. Kasować je też u innych

- Nasze ciało to uniform. Odcięcie nas od sił przyrody powoduje, że nam nie szkodzą,
ale też nie pomagają np. w uzdrawianiu siebie.
- Nasze ciało to takie roboty. Mamy je wykorzystywać do działania, ale się do nich
nie przyzwyczajać. Dostaliśmy je to trzeba o nie dbać. To zdystansowanie sprawia,
że działa się siłą duchową i działanie to jest zdecydowanie skuteczniejsze (w
uzdrawianiu siebie).
Modlitwa:
Człowiek czysty potrafi w Bogu dojrzeć fragmenty Rzeczywistości, czyli to nie
tylko odczucie Boga. Dostrzec obecność Boga też poprzez siebie, bo w lustrze nie
dostrzegamy tego, czym jesteśmy – dziełem Boga. Doświadczać cudu istnienia z
drugim człowiekiem.
Ciało to forma, przez którą Duch manifestuje się z tamtej strony. W przygodę
życia idzie się z tym, kto umie obsługiwać maszynerię (ciało).
Fizyczne „siłowniki” to jedno, działanie energetyczne (to promieniuje z ciebie poprzez
obecność duszy – nośnika) to drugie, ale gdy otworzysz oczy to Twój wzrok jest
błogosławieństwem. Pozwól by Twoje oczy zmieniły ten świat w radość w twoich
oczach. Nie ograniczać relacji tylko do drugiego człowieka, ale wchodzić w relacje z
przestrzenią.
Pozwól, by Operator zintegrował się z ciałem, by wzorce, które ma w sobie
zawarte, naprawiały całą genetykę tych ciał, by On korzystał z tych wzorców, bo jest
Obudzony, a Obudzony jest też Ojciec i Ojciec tym procesem steruje – by On, by ty,
by Ojciec, by Wszystko razem sprawiło, by zaistniało światło w całej przestrzeni
życiowej, by wypaliły się w nas śmieci.
Bądźmy wolni w przejawianiu się, w uzdrawianiu, że jesteśmy cudownymi
Dziećmi Bożymi.
Oddaj Ducha Mnie (głos Ojca), Ojcu a sprawię, że obudzi się w swojej
duchowej poprawności. Pozwól mi otworzyć mu oczy, a dorówna On Tobie.
Teraz w uzdrawianiu należy widzieć Boga, któremu tego Ducha oddaję,
pozwalając, by Ojciec o wszystko się zatroszczył. Pozwolić Ojcu przez siebie
uruchomić wszystko to, co jest potrzebne do regeneracji czegoś w drugim człowieku i
w nas po to, by było mu jak najlepiej. Naprawiajmy wszystko w drugim człowieku,
aby Duch, aby świadomość się w nim obudziła.
- koniec modlitwy –
- Wejść do swojego domu, ustawić promieniowanie przestrzeni i oddać Bogu
- Dopóki Człowiek nie wie wszystkiego, należy się spotykać do czasu, aż wejdzie się
w świętość „9” - by sobie pomagać.
- Nie przepromieniowywać cudzych artefaktów.

Przekaz Zbyszka
Jestem, to mogę. Mogę to zbawiam. Zbawiam to zmieniam.
Zmieniam to odsłaniam to, co potwierdza istnienie Ducha, a więc
mnie samego.
Gdy myślę, mówię i czynię, potwierdzam to, że istnieję, że Jestem.
Gdy jestem w Prawie, jestem w Bogu.
Gdy jestem w Bogu to mogę wszystko, a w zbawianiu i zmienianiu
potwierdzam innym ledwie to, co jest we mnie zawarte i mnie
tworzyło:
Boską Kreację Miłości dająca Duchowi wolność w
doświadczaniu szczęścia.
Nie pojmujecie, co się dzieje, ani kim jesteście. Nie wszyscy jesteście
ludźmi i nie wszyscy ludźmi będziecie. Jesteście tymi, których zwiastowało
Boże Narodzenie. Boże Narodzenie nie jest tym, co identyfikuje Was z
Jezusem, choć jest jednym i tym samym.
Boże Narodzenie jest zejściem Tego, który ma wszystko zmienić, Bóg nie musi
schodzić, gdy jest Jego Syn. Jego cząstki nosicie wszyscy w sobie. Jeśli ktoś myślał,
że On jest jednym, to się bardzo w tym wszystkim pomylił. On jest wszystkim tak
samo, jak Bóg zawarty w waszym oddechu, waszym spojrzeniu i waszym dociekaniu
świata.
Dziś jest ważny dzień (pokazują na górę, na zmiany, które w naszym świecie
zachodzą), dlatego, że dzisiaj tam, w świecie duchowym powstał Pomazaniec Boży
(pokazują malutkie dziecko w kołysce, które ma taka koronkę wokół twarzy,
uśmiecha się, jakby chciało się bawić, dla Niego tutaj to jakby świat zabawy).
Pomazaniec Boży też nie jest tym, co w nim widzicie. Widzicie w nim dziecko,
widzicie w Nim coś, co powstaje, ale Wasze serca są czymś, co do Niego należy.
Wkrótce zacznie się proces ujednolicania (brak właściwego słowa), jakbyśmy mówili
o łączeniu naszych serc z pewnymi pasmami Pomazańca Bożego (objawem tego
będzie zwiększona nerwowość, pobudliwość – proces ten będzie trwał 6 dni) potem
przyjdzie taka jakby słoneczna twarz i mówią, że też dostaniemy skalę, która będzie
mówić o stopieniu się tej „słonecznej twarzy”.
Jeśli ktoś rozpromienieje całkowicie, będzie to symbol, że światło go
wypełniło, że światło z niego promienieje, że staje się cząstką Pomazańca Bożego, że
staje się zwiastunem, osobą, która jest elementem Światłości.
- koniec przekazu - Między Macierzą, a Duchem Całości (na skali poziomów duchowych) jest Chrystus
(Duch Całości to Ojciec). Między Macierzą, a pasmem Ducha Całości (po lewej
stronie), jest przejście, jest to obecność Chrystusa (pojawia się forma Jezusa) – co
jest symbolem złączenia z Duchem Świętym.
- Istnieją wiązania energii przenikającej wszystko, która jest jakby zawiesiną, portem
komunikacyjnym, dzięki której przekazywane są info, polecenie, zadania, procesy
np. życie.. Można je przyrównać do układu nerwowego, choć nim nie jest, bo i
sama nie istnieje choć jest formą spełniającą wymogi takiego istnienia. Jest

niewidoczną formą, taką umiejętnością przenoszenia działania, info czy utrzymania
życia, niewidzialna nicią, dyrektywa zmian. Człowiek ma do niej pełny dostęp, ale
Duch mniejszy. Dlatego najpotężniejsze działanie zachodzi, gdy duch przejawi się w
ciele, gdzie zalety jednego i drugiego członu się uzupełniają. Tę sieć przesyłową
nazwijmy dla potrzeb odczytu portem komunikacyjnym i przypiszmy mu
następujące parametry:
- do 20% port zastygły (widzimy, że fizyczność jest potrzebna, bo od niej to
zależy
- do 45% port uruchomiony (poziom wstępny, poprawny choć powolny – jak
ślimak)
- do 74% port zbawienny, bo nie cofa się
- do 84% port postępujący (przebija ściany)
- do 96% port zawieszony (stały czysty zapis)
- >=100% przejawienie się czegoś
- Śmieci są z tego wcielenia, z poprzednich - to przeszłość. Sprawdzać ile śmieci
na nas oddziałuje, nas ogranicza.
- Uzdrawianie przy korzystaniu z Mocy Zwycięstwa, gdzie Energia Zrodzenia i Moc
Śmierci razem współdziałają.
- Są 4 rodzaje leczenia, choć Ty uznajesz 3, ograniczając je do 2 w działaniach:
1. nazwane biernym, zachodzi, gdy wyższa wibracja światła styka się z
niższą automatycznie podnosząc jej parametry, co rzutuje na ogólny stan
ludzkiej energetyki, a więc i zdrowie.
2. drugi rodzaj leczenia należy do poziomu fizycznego gdzie metodą
inwazyjną jak chirurgia i bezinwazyjną jak dostarczenie choremu organowi
potrzebnych substancji wpływa się na zdrowienie
3. wibracyjna: uzdrawianie duchowo-energetyczne
4. czwarty rodzaj uzdrawiania, a raczej przejaw nowego jest zwany
spoinowaniem, które wy nazywacie materializacją. Spoina to stan
wyłonienia w Duchu Świętym pożądanego stanu
- Nie rozpowiadać o swoich planach, bo cienie się w to mieszają, trzymać
wszystko w skrytości ducha, nie gadać o sobie.

Warsztaty Domykające – grudzień 2010 (videoblog)
CZĘŚĆ 1
Dział ten, który zatytułowaliśmy warsztaty zamykające składać się będzie z
kilku części, są one bardzo istotne gdyż zamykają całą strukturę energetyczno duchową człowieka. Zamkniemy to jaźnią, o czym dotychczas nie mówiliśmy, ciałem
energetycznym i ciałem duchowym.
Dotychczas zapoznawaliście się z ciałem duchowym, o energii było niewiele,
dzisiaj do tego dojdziemy. Warsztaty zamykające oznaczają, zamknięcie człowieka,
który schodzi w ten świat. Natomiast będzie jeszcze taki pewien dodatek, który
będzie mówił o tym, w jaki sposób człowiek, który zszedł w ten świat, może lepiej
funkcjonować. Co to znaczy? To znaczy, że na tych skalach gdzie mówi się o tym, w
jaki sposób - gdy się odnajdujemy: gdzie jest miłość a nienawiść, namiętność,
wrogość energetyczna, pracowitość, lenistwo, odwaga i strach - nasi dokładnie a
miejsca przecież świątyni serca są przygotowane, nasi dokładnie powiedzą jak
odrabiać lekcje tam i otrzymuje się odpowiednie noty i jest się prowadzonym przez
żołnierzy i przewodników po to, aby tam zdobyć kwalifikacje człowieka i to wszystko
później by się tutaj w tej rzeczywistości odzwierciedliło naszym szczęściem,
zaufaniem do człowieka, do Boga, żebyśmy po prostu pchali nasz wózek cały czas
ostro pod górkę. To będzie jeszcze w innym dziale, ale na razie ten temat tutaj
pomińmy. To, co nas stanowi bezpośrednio po tamtej stronie, wszystkie pisma, które
nas przenikają były omawiane, dzisiaj to domówimy.
Znajdujemy się teraz akurat w Świeradowie, taka dosyć ciekawa miejscowość,
nigdy tutaj nie byłem, choć przekazy pewne tutaj szły zwłaszcza do Przemka. No, ale
akurat, to wszystko, co mówiliście się ziściło. Jak ktoś odkryje, nie wiem czy tutaj
widać ten rysunek, który jest na zamku z tyłu, ten będzie wiedział, że jeśli tutaj
przyjedzie to znajdzie nie tylko solankę czy pokój, ale i zderzy się z właścicielką, która
ma potężną moc uzdrawiania duchowego - nie energetykę, o której mamy
zapomnieć, która jest tylko taką podstawą, z której duch coś lepi.
Jeśli ktoś tutaj trafi, no to znajdzie, początek swojego nowego, skasowanie
starego przeznaczenia przez ściągnięcie węzłów karmicznych - to jest aspekt
duchowy - tutaj też znajdzie swoje zdrowie, to jest bardzo ważna rzecz.
Dzisiaj też, co mi powiedzieli wczoraj, zostanie tu utworzony potężny kanał, a
to oznacza, że ludzie, którzy będą tu przyjeżdżać, będą doznawali widzeń, słyszeń,
będą się otwierały pewne rzeczy. Więc jak ktoś przynajmniej, choćby częściowo
zainteresowany jest mistyką, znajdzie tutaj to, nie będę podawał, jaki to jest hotel, to
będzie tego szukał. Ok., my zaczynamy.
Nim przejdziemy do takich podstawowych wiadomości, które pozwalają nam
odnaleźć się z pewnymi rzeczami na skalach, są też czasami takie przekazy, które
pozwalają nam odnaleźć się w sobie w duchu i ponieważ są to warsztaty zamykające,
no to polecono mi, ale tylko część tych testów tutaj przypomnieć. Były one w
nagraniach warsztatowych, typu audio, nasi sobie to przekazywali, w eter to jeszcze
nie szło.
Wiemy, że wiele osób, które do nas dzwonią, wysyłają @-maile, czeka po
prostu na te teksty. No niestety termin książki się troszeczkę wydłuża, oddala, nie ma
po prostu na to jeszcze w tej chwili czasu, a więc ratujemy się tym, co można.

Wiadomo jest to też wsparcie dla tych, którzy przyjeżdżają na warsztaty. Wreszcie
będą zapoznani z treścią i tych tematów już nie będę poruszał. Co będzie przez nich
niezrozumiałe to się jedynie douruchomi, dotłumaczy i tyle.
Normalnie na warsztatach te tematy się troszeczkę wałkuje, omawia, odnosi do
nich, przypomina pewne rzeczy, Nasi dodają własne przekazy, własne
doświadczenia, my z tego rezygnujemy, dlatego że będziecie mogli sobie w zaciszu
domowego ogniska zawsze to odtworzyć, jeden, drugi, trzeci raz i po prostu w
doświadczeniu - bo mówimy przecież tu o rozumieniu, w doświadczeniu to zaliczyć.
Pojmowanie - to jest zdobycie wiedzy po to, by wejść w doświadczenie, kiedy
doświadczenie się wypełni, pojawia się rozumienie. Bez rozumienia nie ma wejścia
w prawdę, prawda jest zawsze przez umysł odrzucana.
Uwaga, jest tutaj jeden taki tekst, który kiedyś zbił mnie z nóg, to był czas,
wcale nie tak dawno, bo chyba 2 lata temu, kiedy miałem trudności z uruchomieniem
pewnego poziomu uzdrawiania, po prostu się pogubiłem, traciłem jakby zaufanie, nie
wiedziałem czy potrafię, czy nie potrafię, czy to działa moc, w ilu procentach działam
ja, w ilu procentach otwieram się na pasma zejściowe i stąd wyższe wibracje i one
to robią, po prostu się pogubiłem. Była to też taka forma próby i nie wiedziałem czy
te próby zaliczam czy też nie i wtedy przyszedł wieczór, kiedy naprawdę, padłem na
kolana i w przeświadczeniu, że wszystko straciłem, że nic mi się już nie uda, że po
prostu pogubiłem ścieżki, zacząłem płakać i wzywać Ojca.
To akurat kazali mi nagrywać wtedy, później to przepisałem i przeczytam tutaj.
I tak jak płakałem, pytałem, mówiłem tak:
Zbyszek: „Ojcze Niebieski potrzebuję Ciebie, bez Ciebie nic moje życie nie znaczy,
przyjdź, przytul mnie, ukochaj i zostań. Muszę czuć Twoją siłę by przetrwać, by się
naprawić, by wesprzeć potem tych, co ku tobie podążają, błagam, objaw się mi.
Zamanifestuj i trwaj przy mnie ugruntuj”
Co to znaczy ... mamy często problem, jak ktoś fizycznie przy nas nie stoi, to
tak jak by nie istniał. Tutaj ten brak fizyczności Ojca był u mnie tak dotkliwy, że po
prostu gotów był bym stracić wszystko, po prostu pójść, rzucić się z dachu, żebym
tylko fizycznie, fizycznie ujrzał jego rękę. Tak bardzo, a przecież siedzę w tym od lat,
tak bardzo potrzebowałem fizycznego akcentu jego obecności. To była czarna noc,
jak to powiem, w moim życiu.
Przychodzi odpowiedź:
Czy sądzisz, że mnie przy Tobie nie ma? Mnie, Ojca? Moje kochane dziecko?
Jestem w twym oddechu, spojrzeniu, śnie i w Twej energetycznej manifestacji.
Towarzyszę Ci od dnia Twoich narodzin, jak i zejść w światy duchowe i energetyczne.
Jestem przy Tobie dzień i noc, w każdej sekundzie Twojego życia. Naprawiam ile
mogę, na ile pozwala na to Twoja duchowa przepustowość. Kocham Cię moje
drogie, umiłowane, ubóstwiane dziecko.

Odnosimy to do każdego z nas. Wiecie co, to przychodzi, człowiek się budzi,
zaczyna coś łapać, część czystej świadomości wnika w naszą świadomość i człowiek
zaczyna się powoli odnajdować.
Zbyszek: Więc czemu Ojcze tak słabo Cię odczuwam? Czemu Cię wzywać mam,
zamiast trzymać Cię za rękę?
Ojciec: Bo mnie nie widzisz, iż jestem wszystkim, co Cię otacza. Błędnie założyłeś, że
jestem istotą na wzór człowieka stworzony w indywidualności. Ja jestem naprawdę
wszystkim, i snem, i deszczem, słowem, kwiatem, miłością i spojrzeniem drugiego
człowieka. Uwierz, że jestem wszystkim a wszystko będzie przy Tobie. Nie szukaj
postaci, bo to zawężone, szukaj wszystkiego poprzez miłość, a to samo vi darze do Cię
wróci. Tak jak będziesz kochał, spojrzenie, zwierzę, rośliny, sytuacje i atom, tak one
będą kochać i Ciebie. Kochaj, pracuj, dawaj a dostaniesz wszystkie skarby tego
świata, dostaniesz mnie. Jestem całością, którą uzdrawiasz, nadbudowujesz,
zmieniasz i wciąż naprawiasz. Gdy mi pozwolisz uzdrawiać, nadbudowywać, zmieniać
i naprawiać, zrobię to lepiej i dla Siebie i dla Ciebie, bo ja kocham Siebie i Ciebie a
Ciebie w dwójnasób.
Zbyszek: To jak mam Tobie pozwolić działać?
Otocz cel miłością a wpłynę poprzez serce i zbawię Twoje działanie odwagą.
Pamiętaj, że Pracząstka, że mój początek jest także we mnie zawarty, jako budulec,
jako działanie, jako decyzja, bowiem to ja jestem istnieniem w nawiasie całości,
która inicjuje działanie poprzez tworzenie skutku, który Ty nazywasz przyczyną,
czyli sobą. To ja poprzez Ciebie, siebie utrzymuję, a wszystko zawarte jest w,
Pracząstce, która, choć jest nicością, promieniuje miłością. Gdy tworzysz, dotyczy
Bogów, gdy stwarzasz, dotyczy Ciebie i Stwórców. Gdy zmieniasz, dotyczy ludzi, gdy
trwasz dotyczy istnień. Wszędzie tam jestem ja z całym obrazem skończonego
procesu. Pozwól mi się objawić a wszystko się stanie.
Zbyszek: To, kto jest potężniejszy? Pracząstka, czy Ty? - Zapytałem, bo się dialog
zaczął, taka dziwna duchowa logika.
A co wolisz prąd, czy radio z niego korzystające?
Nie załapałem tego. A jak wiecie, tutaj oni bardzo często każą nam innym
ludziom przypominać to, czym jest nasza moc energetyczna. Wiadomo, że w tej
naszej sile działania, mięśnie i myślenie to jest 20 %, czyli mamy tak: lodówkę,
sprzęty, TV itd., no i to coś, co tutaj siedzi, ale tak naprawdę prąd to zasila.
Odetnijcie 80% siły działania, czyli prąd, którego nie widać, a działa, czyli energię,
której nie widać, a w nas jest, a nic w życiu nie wyjdzie. I tutaj jest pytanie tego
samego typu, a Ojciec odpowiada, czy pyta;
A co wolisz prąd, czy radio z niego korzystające?
A ja radio…..

tam usłyszałem taki głos przeraźliwy. Widać, że była taka scena, w której po
prostu gubiłem się totalnie. …radio... i idzie dalej odpowiedź:
…tak na bazie prądu, na bazie miłości, powstały takie cuda jak Ty i Ja,
Ojciec mówi: Pozwól mi nauczyć Cię z prądu, z miłości korzystać, a poznasz
i zrealizujesz swój cel.
Zbyszek: Mam poznawać strukturę prądu? Może on i mnie stworzył?
Też Cię stworzył, bo Twój wzór przez zapis jest w nim zawarty. Ale dopóki
istniejesz z świadomością w Mieście Rzeczywistości, dopóty masz obowiązek i prawo
poznawać zasadę jego istnienia, czyli funkcjonowania radia. Gdy staniesz się radiem,
gdy ujrzysz jak prąd, jak miłość wszystko uruchamia, wtedy będziesz mógł stać się
prądem, czyli po części mną z Pracząstki. Wpierw poznaj mnie, stop się ze mną w tej
rzeczywistości, inaczej pogubisz drogi, pogubisz schematy, i zatracisz się w
poszukiwaniach mocą umysłu i świadomości. Miłość, kres twych poszukiwań, nie jest
ani jednym, ani drugim, ale jest wszystkim, jak Ja, ale niczym w Tobie, dopóki prawda
nie zacznie Cię stanowić.
A jak wiemy do prawdy bez zrozumienia, nie można dojść.
Bądź miłością, ale i bądź mną, inaczej zostaniesz martwym w działaniu
człowiekiem. Dokonaj wyboru, zmień się, sprostaj mi i wejdź w nicość a obu nas
odnajdziesz jako całość w miłości, czyli w Pracząstce, czyli w początku i końcu tej
opowieści. Kocham Cię (i tu ciekawe) - Wiekuisty Synu.
My natomiast często zapominamy o tym, że jesteśmy wiekuiści, że to, co tu
siedzi to siłowniki, to coś takiego dziwnego z innej planety. Jak wiecie ostatnio bardzo
ładnie tutaj nam to tłumaczyli, bo oni tłumaczą zawsze formą wizji. Kim tak naprawdę
jesteśmy w tej wiekuistości i co to znaczy po amerykańsku kaliber człowieka, albo
to, co tu w tym ciele siedzi. Wielu przychodzi kalekich i mówi tak: ja jestem słaba, ja
jestem słaby, ja nie mam nogi, ja nie mam kasy, ja nie mam tysiąca innych rzeczy i
wierzymy, że przez to jesteśmy nic nie warci.
A oni ładnie to przetłumaczyli, mówią tak:
Patrzcie, jest Ziemia, rok 2300, pracy tu pod dostatkiem, kasy pod dostatkiem,
ale wielu z nas próbuje doświadczyć życia. Zapisują się do korporacji górniczej, która
przy pomocy zdalnych aparatów, takich potężnych robotów po prostu eksploruje
pewne planety. I tu się siedzi i steruje tymi robotami. Przychodzimy do pracy,
obojętne, czy jesteśmy w domu, czy autentycznie przychodzimy do tego miejsca,
gdzie się ktoś z kimś spotyka, nakładamy hełmofony na głowę, otwieramy oczy na
tamtej planecie w ciele potężnego robota. Roboty są różne, jeden to Kawasaki tak
potężny, iż góry przenosi, inny mały-zdechły, siłowniczki są jak w tych Polonezach, ale
ma inne funkcje. Siedzi tam człowiek, nie robot - człowiek. Ale człowiek zapomina
czasami o tym, tak jak my, kim jest i pokazują takie sceny.

Uwaga, kiedy my wiemy, kim jesteśmy: wielki Kawasaki coś przenosi, drugi
Kawasaki coś przenosi, jakaś Abachama coś przenosi, potężne roboty, które dźwigają
dziesiątki ton. I nagle coś się dzieje, wiadomo, jakaś przeszkoda, pęka tam gdzieś,
może uskok, jeden Kawasaki tam spada, ale Duch Człowieka nie ginie. Najwyżej
człowiek, który tu siedzi, tracąc robota, wróci do domu i za tydzień dadzą mu nowego
i znowu będzie mógł podjąć tam pracę.
Ale staje się przez ten wypadek pewne nieszczęście. I nagle ten mały robocik,
który tam jest, ten z tymi polonezowymi, zdechłymi silniczkami, ten z utrąconą
nogą, może zakończyć dzięki swojemu właścicielowi, czyli człowiekowi tu
sterującemu na planecie Ziemia, swoją prace, no, bo stał się wypadek, co go to
obchodzi, przecież niedługo przyjdą inne roboty i to wszystko naprawią.
Ale choć stracił nogę, ten robocik dalej działa, on chce uratować te maszyny.
On jedną ręką się czołga, drugą trzyma tam jakieś węże, idzie tym innym robotom
na pomoc, po co? Żeby ten nie stracił pracy, bo on nawet nie wie, kto w tym Kawasaki
siedzi, ale zaprzyjaźnił się z nim w tej pracy, wymieniają czasami kawały, robią to i
tamto, zżyli się z sobą, nie chce go stracić, on wie, że niedługo ten ktoś przyjdzie
tutaj w innej postaci, a może i nie. Nie wie, czy ten ktoś jest z tego miasta, czy
przyjdzie z Hiszpanii czy z Japonii, nie ma to żadnego znaczenia.
Co nagle widzimy? Siłowniki nie mają znaczenia. Stracił nogę, ale dalej idzie,
ciągnie te węże, tylko i wyłącznie po to, żeby uratować kumpla. Ale on miał
świadomość tego, że napędzają te machiny.
Natomiast ludzie przez zło, przez chrzty, przez całe to energetyczne
zakłamanie, przez węzeł karmiczny, są odcięci od prawdy duchowej. Nie potrafią się
obudzić w swojej rzeczywistości, a jak wiemy zaczynamy się budzić w swoim
domu, wielu z nas odnalazło swoje prawdziwe miejsce.
Nie wiem czy będzie czas, żeby to przytoczyć tutaj, jak to u mnie wyglądało,
inni nie wiem czy się podzielą, bo to są bardzo sekretne rzeczy, ale nagle
odnajdujemy się w swoim prawdziwym domu, tam gdzie my jesteśmy i rozumiemy,
że to tutaj jest ciało.
Innymi słowy, tak naprawdę, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, kim
jesteśmy, nie ma żadnego znaczenia, czy nie ma nogi, czy nie ma kasy, czy coś się
w życiu zawaliło, bo kaliber człowieka, bo wielkość ducha się liczy, i to trzeba w sobie
odnaleźć. Ale jak się nie odnajdzie, ciągle patrzymy w lustro, na co? Na siłowniki i
sądzimy, że to ma znaczenie. To jest pomocne, ale żadnego znaczenia nie ma. Liczy
się to, co jest w środku. I właśnie tutaj w ten sposób, tak jak pięknie tutaj pokazywali
w tej rozmowie z Ojcem, pewne rzeczy się po prostu otwierały.
Tutaj, żeby tylko przypomnieć to, bo to jest niesłychanie ważne, przeczytam
coś, co znów jednolici nas z Ojcem, co znów każe nam zaufać, komu? Sobie!
Duchowi, a ponieważ jesteśmy też cząstką Ojca, to również i Jemu - albo odwrotnie,
nie ma to żadnego znaczenia.
„Nie możesz koncentrować się na działaniu, bowiem ono nie istnieje, nie możesz
koncentrować się na wykrywaniu mojej obecności w całym procesie działania,
bowiem ja i tak Jestem.”

A nas, co zwodzi, przy braku zaufania? - Niepewność. A czy to zrobiłem, a czy
część Ojca zadziałała, a czy Cherubinki, a czy Pracząstka, czy cokolwiek się włączyło,
żeby mi pomóc, żeby coś zrobić. A oni mówią, przestań kombinować, obserwuj cud,
który się staje, przecież te teksty też tutaj leciały.
Nie zaprzątać sobie głowy tym - ale kto to potrafi zrobić? - Kto nie zaprząta
sobie głowy. Kto nie żyje relacją z drugim człowiekiem, kto nie żyje już drugim
człowiekiem i otworzył się w świecie duchowym. Wtedy wszystko jest czyste i to się
obserwuje z dystansem.
„Tracisz czas niepotrzebnie na wewnętrzne mnie przyzywanie, jedyne, co możesz
zrobić, to okazanie mocy, jaka Ciebie kształtuje i pokazanie, co ma wyrżnąć jako
istnienie, ale pamiętaj, że moc już jest, a to, co zamierzasz zrobić, już zostało
dokładnie zaplanowane.”
Znamy przyczynę, skutek i wiemy dokładnie o tym, że to, co my chcemy
zrobić to jest skutek przyczyny, która w zamyśle od Ojca uruchamia w nas chęć
jakiegoś działania. To już ten temat przerobiliśmy, wiemy, czym jest lustro
przeznaczenia, jak się tam wchodzi, jak ujrzeć to coś, co się zdarzy, co się zdarzyło już
w umyśle Ojca. Twoje całe zadanie polega na ujrzeniu tego, czego jeszcze nie widzisz
jako przyszłość, jako coś, co w energetycznym procesie ukaże się w postaci ruchu
cząstek materialnych, innymi słowy skoncentruj się na wizji tego, co chciałbyś by się
przejawiło, a gdy to dostrzeżesz to i już się przejawiło.
Zostaw zwyczajnie całość we wspólnym akordzie współistnienia, a stanie się to,
co i tak jest, a co dla umysłu ukaże się jako cud i nie wątp, że tak się stanie, bo
będziesz nie tylko wątpił we mnie, w siebie, w proces, ale również w to, że nie było
zamysłu i że nie wyciągnąłeś rąk w kierunku ujrzenia tego, co mniej lub bardziej
wyraźnie ujrzałeś oczyma duszy. Skoro już wyciągnąłeś ręce, skoro już energetycznie
ujrzałeś, to znaczy, że wyłowiłeś z przyszłości to, co zostało już zapisane w Wielkiej
Księdze Snów.
Ten dalszy tekst to już był w poprzednim nagraniu zamieszczony, to już nie
będę go przytaczał, chciałem tylko przypomnieć jak bardzo ważne jest wewnętrzne
zjednoczenie Ojca. I na miłość Boską nie ma to nic wspólnego z mistycyzmem, bo
ten mistycyzm jest chory, cały czas tworzą się sekty, ugrupowania, kościoły, które
operują, na czym? Na wewnętrznym strachu, na wewnętrznym cierpieniu, na
wewnętrznej posusze i tym, co jest chyba w tym wszystkim najgorsze, posłudze
drugiemu człowiekowi i światu, zapominając o sobie. A wtedy gubisz wszystkie drogi.
Jak król może coś dać? - Jak nic nie ma! Najpierw trzeba własne królestwo
zbudować, odnaleźć Boga w sobie, żeby wtedy dzielić się tym, co się ma. A oni, co
mają? - Nic.
W Energii Jedynej trudno jest się utrzymać, bo są tylko przeszkody, wiemy
już, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. O twardnieniu za chwilę będziemy mówić,
ale to, że jest trudno, nie oznacza, że po przekroczeniu pewnych not, nie będzie
lepiej. Kiedy ktoś przezwycięży pewne progi, bardzo łatwo utrzymać mu moc, staje
się Istotą, jak by to powiedzieć, w tym swoim utwardzeniu, w tym temacie
niezniszczalny.

Oni tutaj mówią tak, że w stosunku do Energii Przeciwnej jest ciężko, ale nie
ma innej drogi. I przez to, że my się hartujemy, zyskujemy coś, co jest cenniejsze samych siebie. Naprawdę, tak naprawdę to hartowanie nie istnieje, nagle nabierasz
przez to zaufania do siebie, i to jest fantastyczne, samo to dążenie do głodówek,
czyszczenie kanałów energetycznych i tak dalej ma pewne znaczenie, dietetyczne
mają pewne znaczenie, w rzeczywistości są niczym wobec tego, gdy człowiek potrafi
zmusić się do działań, sprzecznych z logiką i wytrwać z tym, nakazać coś sobie i
wytrwać w tym. Wtedy człowiek zaczyna siebie szanować. Moc serca jest większa,
potężniejsza od mocy Matrycy.
Stosunek 70% do 30 %, to jest szokujące, ale jej utrzymanie jest niemal 20-sto
krotnie trudniejsze, niż system programujący w Energii Przeciwnej. Co to oznacza?
To oznacza, że jak my się stykamy z kimś, kto ma poziom np. 6-sty w Energii
Przeciwnej, to jemu jest o niebo łatwiej utrzymać swoje poziomy, i on się na dodatek
nakręca, bo energetyka rośnie, u nas słabnie, 20-sto krotnie mu łatwiej, ale on nie ma
wyjścia do matrycy, więc jak my utrzymujemy otwarcie serca, potrafimy bardzo dużo
zmieniać po obu stronach rzeczywistości. Ale:
- u normalnego człowieka ten układ to jest, 95 do 5,
czyli 20-sto krotnie trudniej.
- w strumieniu, to jest 88 % do 12%,
- w kanale 60% do 40%,
- u Uświęconego nagle parametry się odwracają: 20-sto krotnie, nam jest
lepiej utrzymać moc, niż komuś w energii przeciwnej
- na 16-ce, gdy ktoś osiąga ten poziom, nagle z łatwością potrafi wspierać
innych, to tutaj jest bardzo ważne. Wibracje serca nakładają się na moc
zmian, macie tam tę moc zmian, do poziomu 8, od i do 7. Ale 8 czyli
parametr duchowy same już stanowią, to jest ciekawostką. Ale my
wiemy jak to funkcjonuje, jak to przez serce wychodzi. Moc przestrzeni,
która pozwala miłości w wibracji serca wniknąć w całość
energetycznych struktur, która potem, mocą boską nadbudowuje,
właśnie zależy od mocy serca. Czyli na poziomie energetycznym
potrafimy spiąć całą 7, ale gdy dodamy do tego część, albo siłę
kierującą naszego ducha, to po prostu jest szał, wszystko zaczyna
inaczej wyglądać.
Oni jeszcze dodali:
Jak się przestaje żyć relacjami, osiąga się próg twardnienia, jak się przestaje
żyć ludźmi i postrzegać świat i całość poprzez Boga, osiąga się próg ziszczenia i
stawania się. Mamy te trzy poziomy: wiara, potem stawanie się, no i istnienie, bo
coś tutaj już jest, czyli ten poziom samorealizacji tutaj ten środkowy.
Gdy nic nas już nie rozprasza, i odnalezienie się w miłości i przestrzeni jest
pełne, stajemy się, odnajdujemy, JESTEM, a w nim ukryte jest wszystko nasze, które
się staje, bo jest, ale to nasze, zawarte jest w nas, w nas jako cząstce Boga.
Nie wolno tego tracić w relacjach z ludźmi. Porzucając relacje z ludźmi,
odnajdujemy ich w Bogu, czyli w nas. To poziom wspólności, uczuć i doświadczenia
siebie poprzez uczucia. Gdy znikną w Tobie pytania, odnośnie drugiego człowieka i

jego obecność przestanie być wątpliwa i On, czyli drugi człowiek się stanie. Wtedy
poznasz, kim tak naprawdę jest drugi człowiek, jak cudowną może być jego dziecięca
nieporadność. Nie błędy, nie tłuczenie szyb w oknach, nie przeklinanie na was, tylko
jego dziecięca nieporadność, i wiele darów, jakie ma dla ciebie. O tym zapominamy
żyjąc relacjami, żyjąc drugim człowiekiem, zapominamy, kim on jest?
Kim że na miłość Boską My jesteśmy? - Cząstkami Ojca, które się budzą, ale
dopóki Ducha w sobie nie odnajdujemy, nie odnajdujemy też tego, co jest najcenniejsze, miłości, a w drugim człowieku to niby, co jest? Dokładnie to samo. I dopóki
się tego nie odnajdzie, człowiek nie chce żyć. Jak odnajdziemy siebie, odnajdziemy i
drugiego i wtedy dopiero rozumiemy, że Bóg nam przygotował cudowną planetę, w
której oczywiście ciemność trzeba usunąć z tymi systemami i przywrócić wartości,
jakie były pierwotnie zapisane, czyli musi wrócić wódz i musi wrócić szaman.
Politycy i kapłani muszą odejść.
Jak wiecie od pewnego czasu UFO zaczęło nam także dawać przekazy.
Dziwnie się ustosunkowują to świata duchowego, ponieważ oni nie doświadczają w
duchu tego, co my, natomiast są totalnie zaskoczeni tym, że ich słowa logiczne,
naukowe, odpowiadają temu, co my z poziomu ducha mówimy. Oni mówią o
wielkiej psychice, o wielkim mózgu, natomiast my mówimy o świadomości i
czystej świadomości. Natomiast wszystko tutaj w świecie energetycznym w
świecie materialnym, dokładnie tak samo funkcjonuje.
Tu jest taka jedna rzecz, o której nasi zapominają. Cały czas dzwonią do
mnie nasi, którzy się w działaniach pogubili. Zapominamy o tym, że w świecie
energetycznym, autentycznie po różnych działaniach uzdrawiających, czyszczących Bóg wie jeszcze, jakich - dzięki którym wnikamy w przestrzeń energetyczną trzeba się
wyczyścić. Mamy sól, mamy płomień, mamy tysiące różnych innych rzeczy - Nas to nie
obowiązuje, bo w ogóle uruchamiamy z poziomu Ducha energię, a Ducha nie
zaatakują.
Natomiast, gdy wchodzimy w przestrzenie Duchowe, albo stykamy się z istotami
duchowo - energetycznymi, nasi zapominają się wyczyścić. Dzwonią potem, rodziny całe
są porozwalane, siły przyrody, istnienia, wszystko to się zaczyna mieszać i dosłownie
niektórzy w ciągu godziny tracą wszystko, to jest jakby totalny obłęd. I oni tutaj
przypominają, że przecież cały czas naszym obowiązkiem jest, jeśli nie umiemy punktem
Beega się posługiwać, a stykając się, oceniając, badając przestrzenie, wchodzimy tam ze
swoją istotą i jest ta wymiana energetyczna, te pola się przenikają, zapominamy o tym
by po tym się na nowo odrodzić.
Istnieje coś takiego jak Komora Odrodzenia, można skorzystać z Dziupli, bo
ona już jest w nią wpisana, ale ludzie po działaniach tego nie robią. I oni tutaj
przypominają o tej pewnej rzeczy.
Otwarcie przestrzeni, mówimy tu o różnych naszych działaniach, ma 4
parametry zwane sposobami znikania, w przenośni w starych oddziaływaniach przestrzeni.

Mamy tak:
- parametr przyjęcia, czyli absorpcji nowej przestrzeni,
- parametr kontaktu,
- parametr wejścia
- parametr wyjścia
Gdzie tak parametr wejścia jak i wyjścia stanowią o zakresie absorpcji nowej
przestrzeni. Tu, bowiem można zostawić część swojej energetyki, przez którą potem siły
mogą oddziaływać na osoby eksperymentujące z przestrzeniami, i to może być jedna
setna, jedna tysięczna nas zostawiona w tamtej przestrzeni i to jest tak, jakby
otwarcie kanału, jakby zaproszenie ich do wchodzenia do nas. Nie wejdą teraz, czemu? Bo mamy potężną energetykę.
Ale jak będziemy badać, bo niektórzy, którzy nie są dostatecznie mocni, mogą
wejść w relacje z innymi, mogą wejść niewłaściwie w drugiego człowieka i wtedy przez
życie, no, bo wiadomo, w jaki sposób nas tu przez najbliższych często też się załatwia,
przy obniżonym poziomie wibracji, te siły, które kiedyś były malutkie, nagle stają się
potężniejsze i wchodzą.
Wyobraźcie sobie teraz, jak macie 10-tki, setki, a niektórzy już tysiące działań na
swoim koncie i nie zamknęli tych przestrzeni, to wtedy jak padają, atak może być taki,
wejście tych różnych przestrzeni może być tak silny, że można to porównać tylko z
totalnością. Takie tsunami i ludzie padają, niektórzy w ciągu paru sekund, to jest
szok, mamy nawet śmierć, po dwóch dniach, to jest po prostu szok. Komora
Odrodzenia, odradzanie istoty ludzkiej, musi w was funkcjonować.
Dlatego tak wiele zawirowań powstaje podczas wnikania, badania, analizowania
przestrzeni nawiedzeniowych, czyli te przejścia itd. Jak i różne postacie skażenia
przestrzeni przez formy prymitywniejsze pasożyty, a jak wiecie, są niektóre pasożyty,
które wyglądają jak wirusy, to się przyczepi jak rzep, niby to nie jest silne, ale ma
jakąś paskudną technikę modyfikowania pewnych pól, pasm i to zostaje.
Po wyjściu z przestrzeni zawsze należy sprawdzić, odczuć, czy cała nasza
istota wróciła do dawnej przestrzeni. Nawet zostawienie w przenośni „jednej setnej"
w drugiej przestrzeni może zakończyć się tragicznie, gdyż jest to równoważne z
pozostawieniem pomostu między dwoma światami. Gdy taki człowiek słabnie
energetycznie, co może się zdarzyć nawet po latach, np. choroba stres, atak
energetyczny, ciśnienie energetyczne po drugiej stronie pomostu może okazać się
większe, przez co siły z tamtych obszarów bez problemowo wchodzą w osobistą
przestrzeń człowieka, jak i w przestrzeń go okalającą, modyfikując ją na swój sposób.
Część takich wejść ma miejsce podczas odchodzenia, umierania ludzi, którzy
za swojego życia dokonywali szeregu wejść w inne wymiary, pozornie, były to
zwyczajne działania energetyczne, które są takimi wejściami.

W ten sposób powstały nawiedzenia, zapaście, to jest taka bessa
energetyczna, i wyrzuty, gejzery, czy pęknięcia pól energetycznych w sferach
czysto geofizycznych. Takie przestrzenie należy bezwzględnie zamykać i
zrównoważyć. Tu działanie duchowe może być niewystarczające.
Tu się zaczyna zabawa z UFO z tymi wejściami i z DNA. To najpierw to, co oni
powiedzieli, potem wrócimy do DNA, bo wiadomo, że podnosimy ciśnienie
energetyczne i to będzie związane z zaostrzeniem, z podniesieniem skuteczności
naszego uzdrawiania, czyli z wyskalowaniem parametru energetycznego, a jak wiemy
o nim stanowi tylko duchowy, i tylko energetyczny no i oczywiście zaufanie.
Przekaz od nich od UFO:
„Jesteśmy grupą istot, która obserwuje twoje działania, nie do końca
rozumiemy twoją przemianę, ponieważ nasze pojęcie duchowości jest nieco inne od
twojego. Osobiście zwracamy uwagę na potencjał energetyczny i intelektualny, które
powinny się wzajemnie unosić na jednej fali zwanej przez nas sinusoidą odczuwania
przestrzeni.
(U nas mówi się - o mocy przestrzeni i o intuicji duchowej i można by powiedzieć, że to się zazębia.)

Charakterystyczną cechą takiego podejścia wyrażonego określonymi
parametrami sinusoidy, jest odzwierciedlenie we własnej energetyce, czyli utworzenie
kopii, całościowego zapisu informacyjnego przestrzeni, który składa się nie tylko z
informacji zawartych w ludzkich myślach, ich organach, ale także składającego się z
wcześniej zapisanych w przestrzeni informacji, pochodzących od ludzkich, myśli, które
nazywamy halem energo-informacyjnym. Te informacje łączą się ze sobą dając wzór
energo - informacyjnego uniesienia, które potrafi wpływać na ludzkie myśli.
No, ale my tutaj wiemy... Ja jeszcze, chyba z 30 lat temu, obserwowałem jak
likwidowano maszyny, które utrzymywały niską wibrację ziemi i likwidowaną też część maszyn,
które wpływają na świadomość człowieka. Oni sztucznie po prostu zaniżali wibracje ludzkiego
mózgu. Tymczasem tutaj, mówi się troszeczkę o czymś innym, o czym? O tym, że konkretne
informacje, ale do tego jeszcze wrócimy, bo mamy konkretny przekaz mówiący o Lofferze. Te
informacje są rozpylone w przestrzeni i polu morfogenetycznym. Oni mówią o energoinformacyjnym, my o Lofferze, ale to jest jedno i to samo, w którym pewne informacje na
nas oddziaływają, ale do tego wrócimy, bo jest podana technika, w jaki sposób nawet u psychicznie chorych stricte psychicznie chorych, nie mówimy o opętaniach, można to kasować.

Tam gdzie informacje są skumulowane, zawsze będą odbijać się w strukturze
informacyjnej danego człowieka. I tam, gdzie natężenie myśli przekracza pewne
poziomy, zostaje ono odnotowane jako trwała wartość energetyczna, która potem
oddziałuje na innych ludzi. Zwracamy Wam uwagę na to, że i samą informację
można umieścić w przestrzeni jak i ją potem odczytać. To samo prawo zapisu i
odczytu dotyczy wartości potencjału energetycznego, który sam z siebie, poza
formułą utrzymania się, nie zawiera informacji przenoszonych. Wówczas można takie
miejsca wykorzystać do zapisu nowych informacji, ich, odkodowania a nawet
przenoszenia czy kopiowania w przestrzeni.

O co chodzi? - Kościelni tu są specjalistami w tym wszystkim. Jeśli wchodzi się,
do jakiegoś miejsca, nie wiadomo, czemu, uderza nas dziwnie coś, co często
nazywamy majestatem. Innymi słowy jak wchodzimy przykładowo do kościoła albo
do Urzędu Marszałkowskiego, co czujemy? - Informacje i energie, które tam są
zawarte - to jest trwały zapis. Jak wchodzimy do basenu, moczymy się, jak
wchodzimy do takiej struktury energetycznej, ta gęstość, te konkretne pole
wibracyjne od razu na nas oddziałuje i na tym natężeniu informacje tu się wkradają,
nasze myślenie się zmienia. Jak pójdziecie do kryminału, poczekajcie tylko tydzień i
zobaczycie jak zaczniecie spostrzegać ten świat. Nasiąkamy opowieścią jednego,
drugiego, trzeciego Kowalskiego - ten kradł, ten zabijał, ten gwałcił i w końcu nam
się cały czas wydaje świat taki paskudny. Zaczynamy przyjmować to za własne,
zwalając winę na nich.
Tymczasem to oddziałuje na ludzi nieświadomie, dlatego jest tak zwana Szara
Strefa. Ale ta szara strefa w takich miejscach energetycznego kultu jest tak nasilona,
że po prostu na człowieka oddziałuje. Wyobraźcie sobie, to wszystko zależy od
tego, jakie to jest energo-informacyjne miejsce i kto prowadzi tę mszę. To czasami
jest tak, że jedna msza wystarczy na to, by kogoś upośledzić umysłowo na miesiąc.
Dzwon o tym przypomni i już jesteśmy „Zombie” Z resztą jak wiecie, są badania
naukowe zrobione, w których wyraźnie widać jak stres i zwątpienie, atak
przeciwnej energii, upośledza od strony chemicznej ludzkie myślenie. I to wszystko,
co nam tutaj tłumaczyli, co jest zawarte w poprzednich video blokach. Gdy się mówi
o tym, że w starciu z ciemnością nasza inteligencja spada i daje się prowadzić na
rzeź - jest to prawdziwe. W takich miejscach jest to bardzo silne, a ciekawostką
jest to, że z poziomu duchowego możemy takie miejsca przekształcić w to, co
chcemy, ale nie dziś, co to znaczy?
Eksperymenty już robiłem. Pójdziecie sobie do jakiegoś kościółka i
otworzycie niebo i autentycznie zablokujecie wszystko to, co jest – odwracając.
Ludzie, którzy tam będą przychodzić, będą coraz wyraźniej postrzegać prawdę i
dziwnie się księżom język zaczyna plątać. Ale tego teraz nie robimy, bo nie na to czas,
ludzie się muszą obudzić, jeszcze by pokojarzyli dobro z tym czymś, a tego nie
możemy robić.
Gdy mówimy o wzorcach energetycznych, tu się zaczyna zabawa, chodzi
tutaj o uzdrawianie, czyli o ludzkim DNA, obowiązuje tu to samo prawo. Proszę jednak
pamiętać, że nowy zapis informacyjny nie jest możliwy, jeśli podstawa energo informacji, czyli czynnik energetyczny nie będzie w stanie nowych informacji przyjąć,
zapisać. Wówczas konieczne jest wykasowanie zbędnych, uszkodzonych informacji i
wprowadzenie na ich miejsce nowych treści. Ale proces ten nie będzie poprawny o ile
kopiowanie nie dotyczy doskonalszego wzorca, a doskonalszy, to jest zawsze wyżej
wibracyjny doskonalszego wzorca, a więc odzwierciedlenia energoinformacji zawartej
w manipulatorze w człowieku kopiującym w innym swój własny zapis. Jeśli my nie
mamy doskonalszego zapisu..., Co pozostaje?
Otworzenie się na przestrzenie i poproszenie naszych o działanie. A
ponieważ mamy zapisy mamy wejścia do matrycy no to otwieramy tylko kanał i to się
samo stanie.

Ale to, co jest najciekawsze - zobaczcie, co oni przygotowali - parametr
duchowy, który akcentujecie jest poprawny o ile założymy, że obejmuje kopie
doskonałego człowieka lub doskonalszego wzorca ludzkiego DNA, które jest
przygotowane, umieszczone do ściągnięcia w czystym polu energetycznym człowieka,
które wy nazywacie kanałem bratnim.
Gdy wchodzimy w tą przestrzeń, która jest od 9-tki - są tam już takie wibracje,
które są nieosiągalne myślom i emocjom. Bo gdyby ktoś niewłaściwą, nisko
wibracyjną myślą się posługiwał, albo emocją - to nie są uczucia, emocje są zawsze
szkodliwe - to gdyby miał dostęp do ludzkiego DNA, to wyobraźcie sobie, co by było.
Jakby komuś zażyczył, by się w świnkę przemienił to zaraz by to się stało. Po prostu
takie DNA by wprowadził i po trzech latach mielibyśmy chlewik. I tak na każdym
rogu ulicy by nas załatwiono. Więc dopiero czystość wibracyjna - to jest ta
niezwykłość - ma dostęp do ludzkiego DNA. I to jest przygotowywane.
Trudno jest nam odnieść naszą wiedzę do istnienia macierzy, ale pewnym
jest, że wasza świadomość ogarnia w ten sposób ten proces, potrafiąc z niego w
mniejszym bądź większym stopniu skorzystać w leczeniu. Proponujemy wprowadzić
wam proste zapisy DNA, które do czwartego chromosomu, są już dla waszych działań
przygotowane.
Czyli nawet UFO to przygotowało, niektórzy z nas widzieli te nowe ciała
ludzkie, które tutaj będą funkcjonować. Nowe wzorce genetyczne tam są
wprowadzone z pełnym pakietem siedmiu chromosomów.
Zapis ich od października 2009 roku stale emitujemy na określonych falach,
które ludzki mózg wychwytuje, gdy osiąga poziom dziewiętnastki, trzynastki energii
jedynej, czyli patrzcie się, odnieśli, to do naszych stanów. Wasze założenia w tej
materii są poprawne, choć droga dochodzenia do tej prawdy jest dla nas zagadkowa,
ale zrozumiana, jeśli całość potraktujemy jako zachodzenie wyższych procesów
psychicznych.
A co nas interesuje? Czy psychika, czy Bóg? Ma być radość, ma być szczęście i koniec.

W ten sposób nauczycie się nie tylko zmieniać DNA, ale zapisy informacji w
miejscach, które mają pewien potencjał energetyczny i emitują informacje, które
wam nie odpowiadają.
Ale poczekamy z wyświęcaniem tych miejsc.
W ten sposób możecie przeprogramowywać takie miejsca np. kościoły,
zmieniając stan, albo też umieszczając informacje będące zaprzeczeniem pierwotnego
celu zapisu, ale temat ten rozumiecie i na pewno nauczycie się w pełni Z niego
korzystać. By łatwiej wam było odnajdywać się w klonowaniu informacji, ich
sczytywaniu, zamykaniu i wymazywaniu uruchomimy dziś o 12— program uniwersalny,
który tę zdolność w was aktywizuje.

Jak to było uruchomione, chyba była 11-sta wtedy wchodziliśmy w
modlitwę i pokazali oni tutaj oczywiście jak to się robi. Od razu uzdrawianie poszło
do góry. Nowy zapis jak w masło wchodzi w ludzkie DNA.
Nie wiemy jak to się ma do pojęcia odczucia prawa, bo wciąż odnosimy
zachodzące w was procesy do procesów psychicznych, ale widzimy tu zgodność z
naszymi działaniami, co ujmujemy jako rozwijającą się w was prekognicję. Ważne, że
oba pojęcia, oba podejścia są w swej skuteczności tym samym.
Oni pokazali jak to dziwnie wygląda, jak kasza manna - mówimy tutaj o
wzorcach przygotowanych dla nas. Tego jest więcej, ale mówmy tutaj o części, czyli
tym DNA, które jest jak kasza manna. Jak mamy widzenie od poziomu 9-go a
zamykamy oczy to jest, jeśli chodzi o człowieka wystarczy - tylko trzeba mieć kanał
otwarty - wcisnąć to w człowieka to samo wlatuje i zmienia. My oczywiście robimy to
duchem, ale dobrze wiedzieć, że też z poziomu zwyczajnego energetycznego ten
proces -przez naszych przyjaciół nie wiem, z której strony galaktyki - też został
przygotowany. Czyli potwierdza się to, co mówili, że najgorsi wrogowie naszej planety,
ludzkości, mieli ten obowiązek i wyprowadzali się 2 lata temu. Co prawda nasze
interesy reprezentuje, jedna z tych cywilizacji, które nas stworzyły ku niewolnictwu,
no, ale trudno czasami to tak trzeba. Grunt, że niby teraz nas popiera.
Uwaga lecimy do DNA i domówimy tutaj, bo to jest ważne. Jak wiemy w
człowieku są tylko dwie pary chromosomów X i Y. Oprócz tych dwóch
chromosomów fizycznych, które nie są doskonałe, bo to, co namieszali w macierzy
sprawiło, że człowiek nie rodzi się z właściwym genotypem. Dlatego żyjemy tylko
jedną dziesiątą czasu, dlatego jesteśmy podatni na choroby. A jak nasi przedstawiciele
nie mają wejścia do macierzy - to przygotowali środek zastępczy, zaradczy, czyli
szczepionki i genetycznie modyfikowaną żywność. Ogony nam niedługo powyrastają.
Trzeci chromosom - ten sam, z którym się rodziliśmy, ale w ciągu życia on się
wytracał, zniekształcał, itd. to taki z jakim przyszliśmy - czyli z błędami, ale nie
zniekształcony przez żywność i przez szczepionki, umieszczany jest jako taki
rekapitulant fizyczny tych dwóch - w wątrobie.
On jest fizyczny i on promieniuje, on naprawia już te niedoskonałe, ale do
poziomu jeszcze przed ich regresem w tej rzeczywistości. Czyli jak my się starzejemy już
nie mówię o Telomerze - ale tym wszystkim, co te nici DNA niszczy to - to po prostu
naprawia.
Jest też czwarty energetyczno-fizycznie niepostrzegalny, który jest formą pól
wibracyjnych, ciśnieniem wibracyjnym wpływającym, modulującym pola miedzy
cząstkami DNA zmieniając ich oddziaływania, czyli przepustowość przestrzeni
energetycznej. Jest powiązany z pasmami zejściowymi....
Piąty chromosom jest duchowym odzwierciedleniem utraconej energetyki,
która utrzymywała świadomość, pozwalając jej kontrolować umysł a więc i myślenie. W
tej chwili zmienia funkcjonowanie pewnych ośrodków w mózgu i umożliwia korzystanie z
opromieniowania, związany jest ze strukturą ruchu. A jak my wiemy po ściągnięciu
węzłów, karmicznych, bo odblokowują się pewne rzeczy, automatycznie rusza
przebudowa mózgu. Właśnie tych tzw. mistycznych ośrodków, kiedy my stawiamy komuś

ten piąty chromosom to też się automatycznie dzieje. Dlatego ludzie, którzy do nas
przyszli zaczynają widzieć, słyszeć, czuć i jeśli im się czegoś nie wytłumaczy dokładnie,
to zaczynają się bać. Bać się, kogo? Własnego opiekuna, który przychodzi. Czemu? Bo
jest nieznane. Anioł jest na obrazku i to wszystko. Ale jak przyjdzie to, co teraz robić?
Białe to prawdziwie białe czy białe, bo czarne i udaje białe. Nie nauczeni widzieć,
słyszeć, rozmawiać gubimy się.
Szósty chromosom pozwala Duchowi być zwierzchnikiem nad całością ludzkiej
istoty. On właśnie tworzy Złoty Otok i uwaga jest Siódmy, który u Jezusa w 20%
był uruchomiony. To zejście Boga w DNA, a więc tworzenie Istoty Zstępującej, u
świetlistego działa w 80 - 100 %, u posianego w 20, u budowniczego nie, chyba, że
zostanie podpięty z tego pod moc posłanego. I ogólnie - parzcie się - jeśli chodzi o
moc przestrzeni to chromosom piąty daje ją albo umożliwia korzystanie z niej w 20%,
szósty w 60 - 80, siódmy 80 - 90 %. Dzięki tym chromosomom, bo my mówimy tutaj
o wzroście duchowym, możliwe jest korzystanie z programów nadrzędnych. Jak
wiemy tych programów ogólnie jest szesnaście. Mówimy też tutaj o promieniowaniu,
czyli o promieniowaniu serca, ale ten temat jeszcze tam później troszeczkę
omówimy. Tylko nie wiem czy on był opisany, bo nie wszystko tutaj mam.
Ogólnie tak jak wiecie mamy te skale, które mówią o promieniach. Twórca daje
12 promieni. Te promienie okalają naszą głowę. To są Prawa. Człowiek karmiczny
może ich mieć cztery, jak się rozwija mógłby mieć więcej, ale nie będzie miał więcej,
dopóki się nie ściągnie tego węzła karmicznego. Nie odkoduje się, nie uwolni się
ludzkiej energetyki.
Tym 13-stym promieniem jest Promień Boski - jest to wejście na poziom
samego Stwórcy. Ogólnie jest to niemożliwe chyba, że nasi stamtąd działają i przez
nas, przez kogoś lub sami w kimś to uruchamiają.
Ogólnie jest tak, że ten 12-sty program jest to program z poziomu Stwórcy. 13sty Boga Twórcy no, bo to Bóg Twórca w Stwórcy uruchamia ten 13-sty promień.
Łono, czyli Matka Boska 14-sty, Nicość 15-sty, Ojciec Wszechrzeczy to jest program
nadrzędny 16-sty i wyrażony promieniem wokół głowy, też to jest to poziom 16-sty.
Ciekawostką jest Praojciec, bo Praojciec zawarty jest od 12 do 16. Przenika od
Stwórcy do Ojca Wszechrzeczy cały. To wszystko to właśnie z niego wynika. Po jego
woli reszta się podporządkowuje i kto tu dotrze sam wpływa na całość dając sobie
prawo do zmian, czyli działania w świecie energetycznym. Tutaj jest tak, że gdy te
promienie otwierają się wokół głowy, tak naprawdę one dają dopiero 10% działania
mocy przestrzeni, czyli działania w świecie energetycznym i fizycznym. Ale kolejnym
krokiem wyrażania się tych promieni jest wyrażenie się w świecie duchowo - energetycznym.
Duchowo - energetycznym i to te promienie odzwierciedlają się też wokół
serca, ale najpierw muszą być całkowite wokół głowy. Najpierw tu się rozbudowują i
w mniejszym stopniu wokół serca. Pamiętacie - na mistycznych obrazkach jest to
pokazane.

Jeśli tutaj są w 100% zbudowane, mamy już 50 % panowania nad mocą
przestrzeni, ale dopiero potem zamyka się cale biopole człowieka. Tak naprawdę tutaj
Ezoteryka krąży tylko wokół energetyki to jest zawężone i nie do przyjęcia, ale
troszeczkę w tym zawężeniu poprawne.
Jeśli 16 promieni ogólnie tworzy biopole człowieka, wtedy jest 100 %
panowanie nad mocą przestrzeni. Czyli to tu 10 i 40 razem daje 50% plus 50% i to
dopiero daje 100%.
I każdy z nas może zawsze sprawdzić, ile ma promieni 100 procentowo utworzonych i już zrozumie, co, z czego wynika i co już potrafi, a czego nie, a to wynika
z praktyki. Co prawda dysponujemy Kartą Praw. No, a karta praw pozwala korzystać
z pewnych działań z praw należących do istot wyższych.
Ponieważ tutaj jesteśmy przy DNA, przy przemianach, to omówimy pewną
rzecz, bo nie wszyscy wiedzą, czemu pracując nad sobą - a to jest taki jeden temat
połączony z uzdrawianiem, czyli z ludzkim DNA z macierzą, z ciałem fizycznym itd. czemu pracując nad sobą, nie potrafią być doskonalsi. My mówimy o trwającym jakiś
czas zapisywaniu naszej prawdziwej energetyki, czyli jak kocham człowieka jakiś
czas, to dopiero tak się przyzwyczajam, że staje się to wartością trwałą. Jak jakiś
czas utrzymuję ten stan to pozwalam, by mnie sfotografowano w tym stanie i by to
się stało poprawne.
Oni nazywają ten proces twardnieniem, bo to jest stan utrzymywany zapisuje się w ludzkim DNA. Ale też DNA musi być do tego przygotowane. Bez
współpracy z duchem jest to praktycznie niemożliwe. Co to oznacza?
Mamy te pewne poziomy: pokochanie siebie, wybaczenie, pokochanie innych,
wybaczenie innym itd. czyli tutaj poziom życia relacjami z drugi człowiekiem, które
trzeba odrzucić. Jeśli my w tym czasie nie utrzymujemy cały czas tego stanu, nie
zostanie on zapisany. Wystarczy na 11 minut spaść z poziomu, jaki staramy się
utrzymać, by zaczynać robotę od nowa.
Mamy w naszych szeregach tych, którzy od lat starają się siebie pokochać,
kogoś pokochać i kompletnie tego nie potrafią zapisać. Cały czas próbują,
przychodzi Kowalski i znów go udusili. Patrzą w lustro na siebie i właściwie to nie
wiedzą, co to jest, życie im się nie należy, każdy może ich zdominować, gdzie tam
lepsza robota dla nich - bo nie ma uruchomionej wibracji, która przez pokochanie
siebie zmuszałaby ich do walki o siebie. Po prostu nie utrwalił się ten zapis.
Ja tutaj przeczytam, co oni na ten temat mówią, dzięki czemu zrozumiemy jak
niesłychanie ważną rzeczą jest stworzenie takich warunków przy własnym
duchowym rozwoju, aby nikt i nic ich nie zakłóciło. Czyli mamy tutaj powód do tego,
by odciąć się od świata zewnętrznego, ale dokładnie trzeba wiedzieć, jak odciąć się
od tego zewnętrznego świata wewnątrz siebie. Bez radości, bez życia marzeniami,
bez wsparcia góry, czyli bez modlitw, bez pracy nad sobą nie jest możliwe, byśmy
odciąwszy się od świata zewnętrznego zdołali odciąć się od samych problemów.

Poza tym, gdyby nawet nam się udało odciąć tu od świata zewnętrznego nie
widząc go, przyszedłby kusiciel. Tak samo jak w przypadku Jezusa. Więc bez
względu na to, co i jak, dopóki Góra was nie prowadzi, dopóki Przewodnicy nie
wstawiają was w konkretne sceny ich utrzymanie, które gwarantuje właśnie odcięcie
całkowite od świata zewnętrznego to właściwie nie jest możliwe utrzymanie pewnego
energetycznego stanu. Czyli jeszcze raz praca, praca nad sobą i świadomość tego, że
musimy na głowie stanąć, ale nie wolno nam spaść poniżej poziomu energetycznego,
który chcemy utrzymać na czas dłuższy niż 11 minut.
I tutaj mamy takie obszary, kiedy my wzrastamy do wybaczenia innym, czyli do
poziomu strumienia i byśmy tutaj cały czas chcieli utrzymać to energetycznie, to
potrzeba by było 40 dni, aby się to udało, ale gdybyśmy korzystali z pomocy umysłu
już 25 dni, gdybyśmy korzystali z pomocy świadomości już dni byłoby 11, z poziomu
czystej świadomości, która by się włączała już trzeba byłoby dni tylko kilka.
Czyli wszystko zależy od tego, kto nam pomaga we wzrastaniu, to jest bardzo
ważna rzecz. Ale żeby czysta świadomość komuś pomagała, na pewno kanały muszą
być pootwierane, praca musi być wykonana, a tu mamy ją dopiero zacząć, czyli jest
to takie pozamykane trudne do pokonania.
Uwaga, co oni każą przeczytać:
Ustawienia w DNA, co my nazywamy przemianą, stają się trwałe, gdy najniższy
poziom zostanie utrzymany przez 25 dni w obszarze do strumienia. Oczywiście, gdy
umysłem działamy, wystarczy spaść w tym czasie poniżej poziomu oczekiwanego
twardnienia na 11 minut, by już przemiana tycząca się tego poziomu nie zaszła. To
samo jest z Dziuplą. Wejdźcie w strumień energii przeciwnej na 11 minut- nasi
zamykają bramy. No, bo autentycznie zamknęliśmy serce, no to nic nie działa, jakieś
zaczarowane 11 minut.
Gdy dotyczy to poziomów strumienia, co przerabia się umysłem, czas
twardnienia poziomu, czyli czas duchowego podciśnienia musi trwać 18-20 dni. Oni to
ładnie pokazują, dlatego jest tzw. poziom duchowy i poziom energetyczny, czyli moc.
Jak my w tym stanie, tej scenie, w którą nas wstawili utrzymujemy pokochanie
ludzi, czyli cały czas praktyką uważności - tak jak u mnie, musiałem widzieć
ludzkie skrzydła, na kogo patrzyłem to tylko skrzydła, tylko skrzydła, jak tylko
skrzydła to uwaga, czułem się słabszy. Co będę się drugim przejmował, skoro jest
lepszy ode mnie. I to cały czas, cały czas trzeba było utrzymać dłuższy czas, aż
człowiek w to wszedł, no faktycznie jest to cząstka Boga i to się po tym czasie
dopiero zapisało.
Czyli ten poziom duchowy jakby na takich gumach, szelkach wyciągał poziom
energetyczny. No, ale jak Kowalski by w tym czasie przyszedł i by zaczął pluć to ten
poziom tego pokochania jego mógł spaść i by było źle. Dlatego non stop widziałem
skrzydła. Kowalski do drzwi się zbliżał, jak drogą szedł – to tylko skrzydła, pod
płaszczem były skrzydła, chciałem zobaczyć te skrzydła i cały czas to pokochanie
było utrzymane i zostało wartością trwałą.

Przy twardnieniu poziomów między dziewiątym a trzynastym, co umożliwia
podciśnienie w świadomości czas wynosi 11-12 dni. Przy 13 i 15 i podciśnieniu
ducha 4-6 dni, twardnienie w świecie duchowym od szesnastki do osiemnastki przy
duchu całości 3 - 4 dni. Twardnienie posiadanego przy podciśnieniu Praojca, czyli
Praojciec tutaj cały czas z poziomu duchowego uruchamia to wszystko, trwa to 1011 godzin.
Czas twardnienia niższego poziomu zależy od poziomu duchowego, lub
energetycznego, na którym wytwarza się podciśnienie duchowe lub energetyczne. I
ogólnie jest tak: podciśnienie z poziomu ciała fizycznego w energetyce 40 dni, gdy
się umysł włącza, 8-20 dni, gdy świadomość 11- 12 dni, gdy Duch 4-6 dni, Duch
Całości 3 -4 dni, gdy Praojciec 1 0 - 1 1 godz.
Oznacza to, wprost, że bez pracy nad sobą nie można wejść w wyższy
poziom duchowy i wytworzyć w nim podciśnienia umożliwiającego twardnienie
niższych poziomów struktur energetycznych, a więc i zapisania zmian w DNA, które
utrzymują tzw. przemianą, nowy trwały zapis.
Podciśnienie musi być zawsze o jeden poziom wyższe od poziomu, który
twardnieje, tak, więc bez pracy duchowej nad sobą, stabilność energetyczna i
duchowa, którą nazywacie rozwojem nie jest możliwa.
Opamiętajcie się też przy dokonywaniu wyborów, które potrafią znacznie,
znacznie obniżyć wasze wibracje i na długo wstrzymać proces odbudowy siebie.
Co to znaczy? To znaczy, że gdy chcemy wzrastać a pracujemy w jakimś
bardzo niekorzystnym środowisku, to warto na ten czas wziąć sobie urlop i wyjechać
na Majorkę a najlepiej na bezludna wyspę, tylko musicie może się wyłączyć, bo i
drzewa zaczynają was denerwować.
Wiadomo, że to pokochanie dotyczy wszystkiego, a nie tylko człowieka, to są,
co prawda elementy ruchome, ale kokos też jak spadnie na głowę potrafi być
przekleństwem na całe życie. No niestety w połowie urlopu 11 minut wypadło i
zabrakłoby czasu do końca urlopu, to już wtedy płyniemy bez statku do brzegu - no
trudno nie udało się.
To naprawdę trzeba przygotować, to naprawdę trzeba poczuć. Ktoś, kto się
nie modli tego nie zrobi. Ja jak wam tam czasem przypominałem te pierwsze lata, 6
razy dziennie się modliłem, nawet do 1,5 godziny za każdym razem. Jak tylko coś
się działo czułem, że moja energetyka zaczyna funkcjonować nie tak, że jakaś myśl
nie taka wchodzi, emocja nie taka, zaraz za modlitwę, wszystkie teksty, jakie były,
inwokacje, wchodzenie w światy, krąg ognia, co tylko było pod ręką byle utrzymać
poziom energetyczny.
Ale jak słyszę, jakie ludzie pracujący nad sobą mają rewelacje, to ja się nie
dziwię, że im nie wychodzi. On wchodzi w modlitwę, w modlitwie trzy razy
Kowalskiego zamorduje wychodzi a jeszcze uważa, że to było dobrze, i tak sobie to
tłumaczy.

Uwaga: pierwsza rzecz tutaj, bo musimy tutaj wejść do Kryształu Życia jak on
wygląda. Najpierw ten kryształ życia, który stanowi podstawę, i dlaczego tu nasze
wzrastanie duchowe i od tego wzrastania duchowego ten poziom energetyczny, są
takie ważne. To jest wyrażone energetycznie naszym biopolem i pokażę wam, ale
tylko w uproszczeniu, o co w tym wszystkim chodzi. Ogólnie kryształ życia składa
się tylko z dwóch elementów z plusa i minusa.
Jak wiecie nie ma materii. To są tylko zagęszczenia energetyczne i
autentycznie tak mi to pokazali. Takie ogniste kule, które się kręcą jak Saturn.
Wyobraźcie sobie ładunek (+) i ładunek (-). Tutaj plus, tutaj minus, i u
góry też, i mamy w przenośni jakby dwie piramidy złączone. Z każdej tej kuli
wychodzi po 6 promieni i tu oprócz tych dwóch ładunków są dwie siły duchowe,
które to utrzymują.
Pierwsza siła duchowa utrzymuje te ładunki energetyczne, jak byśmy to
powiedzieli, te energie między sobą, żeby nie odleciało. Odległości są dokładnie takie
same, ten kryształ połączony jest z drugim kryształem, ten z następnym, w ten
sposób tworzy się ocean Ducha Świętego. To jest czysty zapis. Ciekawostką jest to, i
przecież my to tutaj postrzegamy, że w Oceanie Ducha Świętego istnieją tylko te
kryształy. Nic innego. A tymczasem my siebie tak widzimy. Czemu? Kryształek jest
taki, jaki jest.
Gęstość jest ciągle taka sama, nie ma nic innego. Jak oni na początku nam
pokazywali „0” „1” „0” „1” itd. to tak istnieje. Zapis informacyjny, tylko łączy ten
kryształek z tym kryształkiem z tamtym kryształkiem – o! i noga Kowalskiego
wyszła, a te inne są, ale nie są w tym zapisie. Noga Kowalskiego ujęta, one są, czyli
nie ma próżni, one są cały czas. Dziwnie to wygląda. Ale uwaga, mamy siłę spajającą
tutaj te plusy i minusy i jest jeszcze druga moc duchowa, która całe kryształki łączy
ze sobą. Czyli jedna utrzymuje kryształek, druga kryształki ze sobą. Informacje
wstawia mózg. To jest tak jakby mózg, przecież mózg jest jednorodny wszystko jest
to samo.
Ale mamy tak, tutaj noga Kowalskiego, tutaj jest Zuzia, tutaj moja była szkoła,
to jest zapis informacyjny, taki zapis, to jest tak jakby za przeproszeniem twardy
dysk. Wszystko jednorodne, ale patrzymy fotka jest, patrzymy na ten dysk i cały
czas jest taki sam a tu jest zdjęcie, tu jest to, tam jakaś muzyka. To są zapisy
informacyjne, czynnikiem, który to uruchamia jest wola.
I uwaga, tutaj jest tak, jak oni tłumaczą, obie cząstki (+) i (-), plus siła je
utrzymująca w tej konfiguracji, plus siła tą konfigurację utrzymująca w całości w
przestrzeni i pozwalająca tej konkretnej konfiguracji objawiać się wszędzie, objawiać
się wszędzie, tak naprawdę moc tego wszystkiego jest taka zdumiewająca, że
istnieje tylko punkt styczny, tylko jeden kryształek.
Cały zapis tego jest w nim. Jak my tutaj działamy i powodujemy wybuch, to te
siły sprawiają - gdzie jest (+) i (-), że powstaje jakby takie wspólne dodatkowe
uderzenie. Dodatkowo te kryształki wydzielają jakby promień zbiorczy i powstaje
wybuch. Siła duchowa coś zmienia. Ale przeczytajmy:

Oni tutaj mówią o promieniach, dziwna jest tutaj ta liczba promieni podana,
bo jest 38 promieni a skoro mamy tych kryształków sześć, no to 6 razy 6 jest 36.
Oni mówią 38, plus 39 wynikający, zwany otwarciem Oka Boga, a Oko Boga wiemy
jak wygląda, bo każdemu się ukazuje.
Ogólnie piszą tak:
z każdego punktu idzie po 6 promieni, 6 do środka. Przy czym dwa 37 i 38 są
duchowe energetyczne, ale nakładające się na promienie zasadnicze, zaś 39 - ty
jest centralnym skupieniem albo raczej wynika jego powstanie z zebrania się w
centralnym punkcie wszystkich promieni, przez te u ich zbiegu zaczyna on światłem
promieniować na zewnątrz.

Jak my teraz zaczęliśmy uzdrawiać, przypomnimy to teraz, to nie działamy już
zewnętrznie tylko pozwalamy by coś wewnętrzne powstało, tak jak to robił Jezus i od
razu uzdrawianie zwielokrotni się, to jest szokujące. I to już wcześniej było podane.
Oko Boga jest budzeniem się boskiej świadomości w ludzkim DNA. Tak
zaczyna się światłość w człowieku. Kryształ życia zawiera w sobie 4 elementy
tworzenia, te, które sobie opisaliśmy (+), (-) i te dwie siły wewnętrzna i zewnętrzna
całość utrzymująca, piątym jest wola, jak ktoś siebie nie pokochał, jak może wierzyć,
że mu są uda, jak ktoś nie pokochał drugiego, jak może uruchomić wolę by go uleczyć. Zło uruchomi wolę, oskubie cię, wykorzysta i energią przeciwną też potrafią
tutaj sporo namieszać. Gdy jakiś organ, mówimy o zdrowieniu, nie ma woli
uzdrowienia, utrzyma chorobę. Gdy nad nim panuje człowiek niewierzący w
uzdrowienie, woli też nie ma organ o ile ciało jest ubezwłasnowolnione. Obudzenie
duchowej świadomości w DNA pozwala uruchomić procesy zdrowienia z poziomu

programów nadrzędnych, które eliminują wolę danego człowieka. Ale wola danego
człowieka to jest poziom dziewiąty, wola ciała poziom piąty a wola organu poziom
czwarty. Czyli trzeba z wyższego poziomu energetycznego zadziałać i jeszcze obudzić
Boga, by to odniosło odpowiedni skutek.
Ale tu pisze: poziom dziewiąty, innymi słowy jakby się spadało w tym czasie
poniżej poziomu dziewiątego, to, co się robi? Wola jest mniejsza i wola człowieka
zaczyna dominować. Czyli trzeba by było jakoś tego człowieka zachęcić. W jaki
sposób najprościej. Mówimy wprost, przychodzi do was na uzdrawianie, mówimy: ma
pan numerek i jak pan będzie zdrowy, uczestniczy pan w losowaniu 100 tyś. Złotych.
I on zechce być zdrowy. Po prostu w jakiś sposób trzeba go tutaj przekonać, ale to
oczywiście zależy od ilości klientów, którzy do nas przychodzą.
Tutaj jest też kwestia wahadła duchowego, ale to wahadło duchowe, które
łączy ducha z macierzą, omówienie tego wymagałoby czasu, zostawmy to może do
książki. Ja tutaj, bo jest kryształ życia wzięty pod uwagę, przedstawię
pewną rzecz. Uwaga na najbardziej uproszczony schemat, jaki może być. Pomijamy
kolory radiestezyjne. Jak wiecie w radiestezji mówi się, że ta zieleń ujemna, jak jest
skala poniżej koloru podstawowego, czyli poniżej tego poziomu czerwonego, że ta
zieleń ujemna jest zmorą, że to jest najgorsze, co może być - a zapomina się przy
tym, że to jest tak naprawdę wejście w świat duchowy.
Tu są siły przyrody, tu się budzi duch itd. to jest najpotężniejsza siła. Tu ta
zieleń ujemna. Nie chcą tego rozczłonkowywać i ukazywać światu. Czemu? Bo światło
by się ukazało. I okazałoby się, że radiestezja w połowie tego, co to wszystko opisuje
jest niepotrzebne. To jest tak jakbyśmy musieli wiedzieć dokładnie, jakie jest
ziarenko wapna, czemu to takie jest powietrze i kupę innych bzdur, żeby ścianę
zburzyć. A po co mi to wiedzieć? Walę młotem. Młota nie opisują, bo, po co.
Otumaniają, dokładnie otumaniają. Sekret jest właśnie w zieleni ujemnej. Ale dobrze,
pomijajmy to.
Ogólnie mamy czakramy. Wiecie, co jest im przypisane. Są poszczególne
barwy, czyli poszczególne poziomy wibracji: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
później, no niektóre mamy niebieskie, indygo, fiolet itd. Jest też tutaj, od siódmego
czakramu zaczyna się, tzw. biel. My tu mówimy zaczyna się kolor złoty, ale tych
poziomów jest więcej. Uwaga, jak my się doskonalimy, to tak w przenośni powiedzmy, ta energia, która do nas wpływa musi być fachowo ustawiana. Jak my
siebie pokochamy, czyli pozwolimy na to by brukała nas energia przeciwna, by w
nas się rozwijała energetyczna zaraza? Nie - jesteśmy czyści, czyli blokujemy
powolutku tutaj te matryce. Ogólnie tutaj jest tak, że jak utrzymujemy poziomy
duchowe, czyli powiedzmy sobie, świadomość w tych czakramach to każdy czakram
właściwie funkcjonuje.
Wyobraźmy sobie teraz jak te czakramy wyglądają. To jest bardziej
skomplikowane, ale ja najprostszy rysunek, schemat przedstawię. Wyobraźmy sobie,
że... mówimy o czakramie serca. Tak naprawdę to jest taki wir, który się rozszerza,
jak tuba kiedyś w patefonie, ale patrzcie się, to się nie rozszerza, przez dziwny przypadek, widzieli to, ale nie widzieli końca tego Rozszerza się i zatacza koło. Tu tak

naprawdę każdy czakram w środku to jest taka kula, która - jest kanał centralny i
rozszerza się - to jest kula energetyczna. Jeden czakram jedna kula, drugi czakram
druga kula, trzeci czakram trzecia kula i oczywiście to tutaj się rozszerza, tam są
modulowania, ale to tutaj jest za bardzo skomplikowane.
I uwaga każdy wyższy poziom wibracyjny pokochanie siebie, wybaczenie
sobie, pokochanie innych, wybaczenie innym i tak dalej, to tych kul jest więcej, ale
oczywiście do poziomu dziewiątego dochodzimy umysłem. Zobaczcie ile tam jest
tych czakramów. Ogólnie jest tak - im wyższy czakram, tym gęstsza siatka, tym
wyższy poziom wibracji. Wygląda to tak, jakby przy pierwszym czakramie, te pasma
wibracyjne, ta siatka jest duża. Już przy drugim czakramie jest mniejsza, a przy
trzecim jest taka malutka itd. Na dodatek te wszystkie siatki, bo one są
poprzesuwane przecinają się. W rzeczywistości powstaje, ale na końcu tej drogi
dopiero jak jest szesnastka, taki malutki, najmniejszy kryształek. Kto tutaj dojdzie, ten
potrafi - bo to jest sieć-uruchamiać pozostałe.
I teraz tak, wyobraźmy sobie, że my jesteśmy doskonali, że pracujemy nad
sobą i nagle coś nas zdeprymowało, byliśmy za słabi, coś się stało i zgrzyt powstał w
którymś czakramie to od razu, na tym samym poziomie wszystkie inne padają, po
prostu. Dlatego tak ważnym jest utrzymanie tej naszej energetyki. Musimy totalnie
kontrolować myśli i emocje. Kiedy jest to możliwe? Kiedy nie zwracamy na nie
uwagi. Kiedy nie zwracamy uwagi na myśli i emocje? Kiedy jesteśmy w radości i
mamy włączoną świadomość. A ludzie o tym zapominają. To jest tutaj bardzo
ważna rzecz. Czyli „pi razy oko" już wiemy gdzie się wykluł kryształek i o co w tym
wszystkim chodzi.
Uwaga. Nawet jak nie jesteśmy jako tako doskonali to przecież w chwili
szczególnej, kiedy uruchamiamy nasze działanie, potrafimy z czegoś skorzystać
przy otwarciu kanału. Ze wsparcia sił wyższych, które ustawiają nasza energetykę.
Dlatego to działanie jest dużo doskonalsze. I tu jest tak. Od kiedy mamy wejścia w
DNA - i teraz tutaj to omówimy później - im większy potencjał energetyczny
potrafimy więcej zrobić od wewnątrz człowieka. Ogólnie jest tak, że bioenergoterapia, ci, którzy posługują się energiami, działają z zewnątrz. Zauważcie, ogólnie
zasada jest jedna. Organ jest i on ma jakby swoją energetyczną kopię. To jest część
duszy, bo organ ma tak samo duszę jak i człowiek. Czyli jak ciało. I działają tutaj
poprzez energetykę na eter. Eter łączy obraz energetyczny. Eter to taka maź,
jakby osocze z organem. Jak organ choruje, to jego obraz energetyczny nie jest za
ciekawy. A więc chorobę można spowodować niewłaściwą energią, która przez eter
uszkadza organ i bioenergoterapeuci działają na tę energię, która powoli wprowadza
zmiany organu.
Jest to ubogie działanie, które trzeba zapomnieć. Ogólnie, jeśli już chcemy tym
się w najprostszy sposób posłużyć to owszem uruchamiamy, ale prosimy opiekuna,
aby tą energią kierował. Nie musimy nic wiedzieć. Ale jak tutaj się sprawdza okazuje się - wszyscy działają z zewnętrza na organizm człowieka.
Kiedy my tutaj, bo zmiany, które teraz wprowadzamy w DNA są
automatycznie w nas wpisywane, bo to jest rozsiane. Wystarczy działać z poziomu

DNA, to, co nas interesuje, to uwaga - wprowadzanie zmian od wewnątrz. Jezus
działał w 100% od wewnątrz. I to jest szokujące tutaj działanie. Mówimy o udziale
czynnika działającego z zewnątrz. Uzdrawianie jest znacznie silniejsze. I gdyby
wtedy porównać, to, co oni mówią, jaka jest wasza skuteczność, to tak, jak sto
osób idzie do Jezusa i tych samych sto osób idzie do was, to przy jednym działaniu
ileś uzdrowień idzie za pierwszym razem a ile uzdrowił Jezus? To przy
uruchomieniu, obudzeniu ducha od wewnątrz to drastycznie wzrasta. Po prostu są
rewelacyjne wyniki.
Mówimy o jednym działaniu i wielokrotnie skraca się czas leczenia, mówimy
tutaj o przyspieszeniu. Ezoteryka próbuje odciąć całkowicie wszystko to, co jest
związane z uzdrawianiem, czyli człowieka od wartości duchowych. Od tego żeby Duch
w ogóle nie miał tutaj żadnego wejścia. Nie dość, że krytykują, nie dość, że odcinają
się od tego, to autentycznie niszczą tych wszystkich, którzy duchem działają. To jest
zakazane. Nie ma żadnej szkoły, która by pozwalała zdawać egzamin autentycznie z
tego. Jest niszczenie ducha, tak samo jak kościół, tak samo Ezoteryka niszczą
wszystko, co idzie stamtąd. My się od tego odcinamy.
Więc ogólnie, w zależności od tego, jakie macie poziomy, sprawdzajcie na
wahadełku ile jest stuprocentowego uzdrawiania, przy tym przesuwaniu działania z
zewnątrz i od wewnątrz człowieka. My będziemy budzić tylko to, co jest od wewnątrz.
Tam są takie trzy rzeczy:
- Kryształem życia się działa,
- sercem jak się działa, jest więcej,
- ale jak budzi się w człowieku to, co go łączy z górą, czyli Boga, czyli pozwalasz
tylko się odnaleźć, to on się wyłaniając jak otworzy oczy totalnie to uzdrawia.
Ale by to zrobić trzeba mieć pasma podpięte pod niego. Cała Ezoteryka łącznie z
radiestezją popełnia podstawowy błąd sądząc, że określona wibracja jest zawsze
zbawcza albo nie.

